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أيوفيجزءاًأوكلأوالنشرالطبعحقوق

امانيبدارمحصورةأشكالهمامنشكل

والتوزيعوالنثرللطباعة

0002/1/8891

والتوزيعوالنشرللطباعةأمانيدار

183ب.ص-طرطوس-ياسور

أمانيراد:اخراخ

أمانيدار:الغلافتصميم

بدمشقالفيحاءمكتب:الضوئيالتنضيد



ءالاهلىا

الأطرشالحموِدأانعازوجتيإلى

وعرفاناشكورا



شكروكلمةتقدمة

وآثاراً-ولغةتاريخاً-""الآراميونكتاباقدمانالسروردواعيلمنِانه

.عديدةسنواتمرّعلىمادتهجمعفيبذلتهمتواضعاَجهداً

ولغةتاريخأ-الآراميينعنواضحةصورةرسمالكتابهذافىوحاولت

بالتاريخاهتمواالذين،المؤلفينمنسبقنيمنمنهجعنذلكفيحدتوقد-وفناً

القديمة.للحضاراتومصادرهالسياسيبالتاريخأو،واللغةالسياسي

رئيسةفقراتفىمنهاكلًارتبتابواباربعةإلىالكتابمضمونقسمتلقد

بينترابطاًأكثراسل!ذلكف!رأيتلأنى،فقرةكلعنوانالرقملفظةجعلت

الذكرالانفةالفقراتهذهإلىوالفصولفصولإلىالباباقسمأنمن،جمناصره

نأوبدهي.السياسيالاَراميينلتاريخ"باب"بالتقسيمهذاصدّرتلقذ

لتخصيصحاجةلاأنالبعضيجدقدولكن،الآراميللفنخاصاًباباً"))اجعل

الآرامية"اللغةقواعدحول"ملاحظاتدوالاَخر"الآرامية"اللغةداحدهمابابين

اللغةتاريخأنلعلميذلكفعلتولكني.نفسهااللغةمنجزءالقواعدانطالما

قدأمرلها،ولاحقةمعاصرةأخرىبلغاتومقارنتهافقههافيوالبحثالآرامية

"باباً"والقواعداللغةالجانبينمنكلاستحقولذلكالاساسيةقواعدهاغنيختلف

به.خاصاً

بنصبوالاصدقاءالزملاءمنبآخرأوبشكلساهممنكلحقوالآن

.وتقديريشكريفيالكتابهذاأمرفيبمساعدتي

والزميل،والمتاحفللآثارالعامالمدير،بهنسيعفيفالدكتورالسيدأشكر

الزميلاناعدهاالتيالصور،ببعضتزويديعلىلموافقتهماخياطةوحيدالاستاذ

والتقدير.الشكرجزيلأيضأفلهماالغفورعبدوأنورمسلمانيمروان

ببرلينالدولةمتحفمديرة،روستلياناالدكتورةالزميلةايضأواشكر

ايضاًبالشكراخصانإلاهنايسعنيولا.تصرفيتحتالصوربعضلوضعها

شرفرنةوالأنستينخلوفولوزيةالمؤذنمنىوالسيدتينكاتبةخزنةهناءالآنسة

الكاتبة.الآلةعلىطبعهبعدالمخطوطلمراجعتهنارناؤوطوفريحة

بذلهماعلىسليمانتوفيقالدكتوروالصديقالزميلآخراًاشكروليسواخيرأ

.الكتابهذانشرسبيلفيجهودمن



مةلمقلىا

بل،الاشوريينكخصومهم،قويةواحدةموحدةدولةالاَراميونيشكللم

فيكثيرةوممالكومشيخاتاماراتالآموريين/الكنعانيينكأسلافهملهمكانت

يهاجمونانفكواوما.قرونثلاثةطيلةالعداءالآشوريونناصبهموقد.الشامبلاد

فاننالذا.آشوريونولاةيديرهاولاياتإلىوحولوها،اخضعوهاحتىوقراهممدنهم

العسكريين،وقادتهم،الآشوريينالملوكحولياتمناخبارهممعظمنستقي

الاداريين.وولاتهم

مادتهجمعلأن،الباحثينمنقليلةقلةإلّا،الاَراميينتاريخفييكتبولمطا-

يصلنالمكما،والآشوريينالبابليينتاريخكموادوفيرةغيرانهاعنفضلَاَيسير،غير

.الملوكبعضسيرةعنتتحدثنصوصبضعةإلأتاريخهمفيالاَراميونكتبهمما

دورعلى،المنقبينايديطالتهاالتيالآراميةالممالكعواصمفينعثرولم

!.والآشوريينالبابليينمدنفيعليهاعثركالتيووثائق،رمحفوظات

والوثائقالكتاباتمنالاَراميينأخبارالمستشرقونالباحثونجمعوقد

كتبواثيم.الآراميةالوئائقإلىوأضافوها،القديمالعهدوكتاب،الآشورية

"و"روزنتال"و"كريلنك"شيفر":المجال(هذافيكتبمنوأبرز.تاريخهم

أضعافهي،الآراميةاللغةفيالابحاثانيقالوالحقسومر")1(.و"ديبون

والاَخر،الحينبينفيهالنظريعادانيجبالذي،الآراميالتاريخفيالأبحاث

فيتسهمجديدةمادةوتقدم،الشامبلادفيجاريةالأثريةالتقيباتمادامت

منه.جوانبقوضيح

الصادر!ادر")2("هيلينالانسةهوكتاب،الاَراميينتاريخفيكتابوأحدثُ

صدرقدكانالآزاميةالنصوصجمعكتابآخرانكما،الفرنسيةباللغة8491عام

014-13(1.,A Dupont- Sumer, Les Arameen,)9491()P
(2 ,H Sader, Les Etats Arameens de Syrie depuisteur Fondation jusqu' 'a leurTransformationer)

.ProvineesAssyriennes,)8491( Dissertation



منهاأذكر.وآراميةاشوريةجديدةوثائقظهرتالحينذلكومنذ6491)3!.عام

الملكونصبعلا")""،"ديرمنالآراميةالكتاباتالحصر:لاالمثالسبيلعلى

موقعمنوآشوريةآراميةونصوصسوريةشمالفي()ْالعينرأسمن"يسعي"هدد

جديدةأضواءوغيرها،الوثائقهذهوتلقي(.الآراميةخداتو)-طاش""أرسلان

جديد.منصياغتهعليباوتحتم،الاَراميالتاريخعلى

اولهما:قسمينإلىتقسيمهقاعدةالاَراميينتاريخكتابةفيالتزمتوقد

لممالك.اعص!روثانيهما،ليجراتاعمحو

.!(.)6491((3 .H Donner- .W Rollie, kanaanaische and AramaischeInschriften)

)7691(.(4 .J Hoftizer- .G van der kooij, Aramaic Textes from Deir'Alfa)

.)8291(Millard, La Statue .D Tell Fekherye5).ول.A Abou Assaf- .P Bordreuill-)A



الأولطِالباب

السياسيالآراميينتاريخ
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النهرينبينمابلادإلىارامالأحلاموهجرة-أولا

9الأكاديالملكعهدإلىتعودكاقليمآراماسمتذكرالتيالوثائقائدم

وهي(..مق2233-)0227سن(الربحبيبزو=اين-)نرامسن""نارام

"آرام"شيخعلىسننارامانتصارعنتتِحدث،أكاديةلكتابةبابليةنسخة

الجزجمىةأعاليفييقعالاقليمهذاانالمرجحومن)6(.وغيرهخرشامتكي

اناراأن،العراقفيخفاجةبمدينةاكتشفت،اخرىوثيقةوتقول.سوريةفي

سياقمنويستدل".و"آرامي"سيموروم"مدينتيعلىانتصرقد،اياهسن

الدجلةشَرقيمنطقةفيتقعانالمدينتينهاتينأن،الوثيقةفيالمذكورةالأحداث

والديالى)7(.الأسفلالزابنهريبين

-)0502الثالثةأورسلالةعصرإلىالأكاديالجض!رمنوننتقل

تعودتجاريةوثائقعلى،العراقفيدريهممدينةفيعثرلقد.(:.مق0591

اقليم،أولمدينة""آرامياسمعليهادون،وثيقةبينهاوكانالعهد،هذاإلى

ثاني.(،.مق-4602)3902شولجيالملكلحكم/46/السنةفيومؤرخة

الملكعهدمن،اخرىوثيقةكانت،الوثائقوبين.الثالثةأورسلالةملوك

.آراموااسمهرجلفيهاذكر.(.مق-3702)2545"لثوسن"

21..rsch,Die Inschriften der Konige von Agade NO02,)6391( Pِلم6بإول!

0114-113.R.Kupper, Les nomades en Mesopotamie au Temps desRois des Mari,)5791( P71(ل



بالمَربواقعة،""آراميمدينةان"شنايدر")18،استنتجالوثيقتينهاتينومن

بلادإلىهابرسواالذينالآراميوناسسهاوقد،الدجلةعلى،أشنونةمدينةمن

بعدال!ياسةمسرحعلىظهروأالذين،الآرامييناسلافوهمتباعا،وأكآدسومر

.ْعامالفبنحوذلك

بلادبينالوصلهمزة،الأوسطاغرأتاضفةعلىالواقعةماريمدينةوفي

داراكتشفت،الجنوبيةالرافدينوبلادالامبلادوبين،الاميهَوالجزيرةاسشاما

وثائقتضييمفيماوتضم.م.قعشرالسابععشر/الثامنالقرنإلىتعودمحفوظات

ناعلىيدلانوهما")91."آرامواسم"احلامو"اسمفيهاذكراقتصمادىِطابعذات

"ماري"إلىيفدونكانوا،أحلاموأوآرامقبيلةمنا!شادأأو،بدويةجماعات

.للمتاجرة

عهدمنالممتدةالفترةعلىتتوزعوالتي،ذكرتالتيالوثائؤهذهوان

..مقعشرالسابعالقرنوحتى-2233//0227سناناراالأكاديالملك

بصلة.الآراميِنإلىتمتربمااسماءسوىفيهاوليس،بالمعلوماتفقيرة

الاح!وعنتتحدتَالتيالوثائقكثرت.م.قالرابعصعشرالقرنومنذ

"نفر،(واليإلى،(البحرين)جزيرةدلموتحاكممنموجهةرسالةففيوالآراميين

مندلمونحاكماشتكىغر،الخاصالقرننهايةإلىوتعود،بغدادجنوبي

منمأمنفيتكنلماياهابابلبلادانوالواقع.بلادهتمورنهبواالذينالاحا،مو

ويعيقونبشؤونهمويتدخلونالمحليينللحكامالمتاعبيسببونكانوااذخطرهم

1(.)ْمدنهمبينالمواصلات

البدويةالقبائلاجتازتفقد،الشاميةالجزيرةبلادفياما،بابلبلادفيهذا

الملكاضطرمما،دجلةضفافووصلوااراضيهاإلىالفراتنهرالاحلامووخاصة

الدولةحدودعلىلمحاربتهم(.م.ق603-)1317ايلوديناريكالاَشوري

011-901(8..P .N Schneider, Aram and Aramaer in der Ur- II I- Ze1 ,t Biblica031(,)949)P
(9 Archives Royales de Mari IX,)0691( .P:267 .M Birot, Textes Economiques De Mari,RA)

21.,(5591.05*11)P
801.(01..J .R Kupper, op. cit.)P
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ديناريكخليفةالأولنيراريهددحسبما-رواها1آعنهالردهمالآشورية

كالصو"كورى"دورمدينةفياكتشفتآشوريتاجررسالةمنويستفادايلو

جماعةتساندهاحيرانةآلمنعصابةان،الكاشيينعاصمةعكركوف(تل)-

وقضواآشوريونضباطفلاحقهاالتجار،علىالتعديحاولتخصميآلمن

بعنف.عليها

-)7401الأولفيصرتجلاتذكروقد Illyانهبعدفيما.(.مق

المرجحفمن.الفراتحوضاواسطعلىحيرانوالآراميةالقبيلةوطاردحارب

عصرإلىتعودوالتياياها،الرسالةفيالمذكورينحيرانوآليكونأناذن

توغلتآرميةقبيلة(..مق1274-)5013الأولنيراريهدبالآشوريالملك

علىماريوسوحيبلادفيمنهابطونوبقيتآنذاكالنهرينبلاداعاليفي

.)12(الفراتاواسط

هوفهذا.منهموشكاإلّاإليهاالمشارالمناطقفيحاكميبقليمالواقعوفي

ملكإلىيشكوهم(..مف1255-اYA)2الثالثحاتوشلياحثياالملك

محفوفةالبلدينبينالطرقجعلوالانهم)13"الثالثانليل-من-قداشبابل

عبرتمرانبابلوبلادالحثيةالامبراطوريةبينللطرقلابدانهوحيثبالمخاطر.

استقرقدكانالاحلاموقبائلمنقسماًاننستنتجلذلك،الأوسطالفراتحوض

.الجزيرةانحاءكافةفيانتشرحتىسنوا!سوىتمضولم،المنطقةتلكفي

الأول)سلمانصعاشييشلمانو-الآشوريالملكاننسمعالوقتهذاففي

مناجزاءاقتطعوالانهموالاحلاملا،،الحثيينيقارع.(.مق1244-)1273

الأكبرالقسميقعحيث،الميتانيةالحوريةالدولةخليفةجلبات"-"خانيمملكة

نينورتاتيكولتيابنهالأولسلمانصرخليفةامااراضيها)11(0فيالجزيرةبلادمن

بلاداحتلالهبعداحلاموجبالاحتلفقد.(.مق7012-)1243الأول

."ريبقو"و"و"عانة""ماري

801..Kupper,op. cit. p11)..ول )J

115.-114(12..J .R Kupper, op. cit.)p
17.(13..A Dupont- Sommer, op. cit.)P

86-67.AltenOrient91()!, P14)+؟ .W .F .V Soden,Herscher)

Ir



الأوسطالفراتمنطقةفياستقرواقدكانواالاحلاموانهذامنوششفاد

)جرابلس(،جرجميشحتىشمالًاتوغلواثم.اليهمالحاليةبشريجبالونسبت

عصاباتفرقمفتخراًانه(..مق1311-)1135إشيريشآشور-يقولاذ

الاحلاموبلاددمرواحديومففي.كبيرةحملةرأسعلىكانعندماالاحلامو،

الفراتعلىجرجميشحتى،الأوسطالفراتعلىسوحيبلادمنالممتدة

منهم.الصحراءنظفحتىولاحقهم،الاعلى

.(.مق-7401)1112الأولفليصرتجلاتالآشوريالملكويخبرناء-

اواسطعلىسوحيبلادمنالممتدة"آرام"احلاموبلادواصيومفيخربانه

ودمر،الشاميةالباديةإلىالفراتاجتازثم.أعاليهفيجرجميشحتى،الفرات

التيالاحلاموجبالهيانهانظنالتي)15(،بشريجبالسفوحعلىمدنهممنستاً

ليحاربمرةوعئرينئمانالفراتيجتازلأنالملكهذااضطرلقد.ذكرهاسبق

إلىبشريجبالمنانتشرواالذينالسوتيينمثلالقبائلمنوغيرهمآرامالاحلامو-

علىسوحيبلادفي"عانة"مدينةيالىبابلبلادفي"ريبقو"مدينةوإلى"تدمر"

منها.الشرقإلىسروجوسهلجرجميشوإلىالفراتاواسط

الباديةهوالذيآرامالاحلامو-موطنعلىللتعرفكافبهذاانوأظن

الشامية.

"آرام"الاحلامو-معالأولفليصرتجلاتحروباخباراهميةتعودولا

مقترنأالاحلامواسمحوتلانهابل،آرامالاحلامو-موطنإلىاشارتلأنها

ولم.آراملاسمالغلبةاصبحتفصاعداً،الملكهذاعصرومن.آرامباسم

.سنرىكماالمتأخرةالآشوريةالنصوصمنالقليلفيإلأالاحلامواسميذكر

مصادفة.يحدثولمالانتباهيسترعيالتبدلوهذا

البدويةالقبائلواقععنالقيمببحثهالموضوعهذاكوييرالاستاذعالجوقد

الثانيالألفمنالأولالنصففيماريمدينةوثائقفيذكرتالتيالسامية

"سوتيين"،ادبينالتمييزهووالملحالمطروحالسؤالانفقال،..مق

وفقتردلاالثلاثةالأسماءهذهانالأساسيةوالحقيقة."آرامسِن"واد"احلامو"واد

74.-72(15..E.A Wallis Budge- .L .W King, Annales of the Kings of Assyria1(1.)209)P
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أريك-افتخرحينففي.واحدآنفيالوثائقتذكرهمماكثيراًبل،زمنيتسلسل

كتابةذكرت،الاحلامووالسوتيينبانتصارهماعلىشحاريبو-ايلودين

هووهاوالاحلامومعاً.والسوتيينالآراميينكالا-بلآش!ورعصرإلىتعود

ناومعايضاً.الثلاثالقبائلهذهعلىبانتصاراتهيفتخر)سارجون(""شمرّوكين

فيدورهميبدوان.الآراميينوالسوتيينبينالوصلهمزةهم"الاحلامو"

التيالنصوصلأن،أخرييناالفئتيندورمناهميةاقلالتاريخيةالاحداث

حولهم،الآراءوتضارب،احوالهمدراسةاهمالإلىِادىكلهوهذا.قليلةتذكرهم

همالاحلاموانالتاريخيةالكتبفينرىماكثيراَاذ.الآراميينبودمجهم

ليسواالاحلاموجميعانايضأ،يفترضانللمرءيمكنولكن"."الآراميون

وبما.عاموصفمجرد،الاحلاموعلىالصفةهذهمثلاطلاقوان"آراميين"،

المصادر:إلىالرجوعمنفلابدالنظريتينهاتينبينالتفضيلنستطيعلااننا

العمارنة،و،مارينصوصفيوردقداحلامواسماننلاحظ

عهدفيمرةلأولظهرالذي،آرامياحلامواسمطهورمنقرون،سكبلو"نفّر"

إلأمألوفاًيصبحلمآراماسمانايضاونلاحظ.ذكرناكعماالأولفليص!ر""تجلات

إريمي،عنكالابلآشورحولياتفيور!ماا!ستثنينالحلأا.الاَشوريينبفضل

وقوعلزمنمعاصرةليستالمبكرالآراميينبتاريخصلةلهاالتيالأخرىالوثائقفان

التحرلف-منشيءفيهتدوينهااناذ،الاحداث

فقدالثانيدانآشورحولياتفيذكرواقدوحدهمالاَراميوننLSواذا

الاحلامووالاَراميين.عنالثانيبالناصرآشوروالثانينيراريهددتحدث

آراماحلامو-الاسمشقّيبانالثانيبالناصرآشورعنالمنقولالخبرويتميز

تجلاتحولياتفيمماثلآخرشاهدوهناكالاَخر.منبدلًاالواحداستخدماقد

الاحلامويذكرلم،بانيبالآشورواسرحدونعهدوفيواخيراً.الثالثفليصر

السحرية.أوالدينيةالنصوصفياسمهمذكربل،التاريخيةالنصوصفي

التالي:النحوعلىوفهمها،الاحداثربطيحاولانالمرءيستطيعاختاموبا

الشامية،الباديةفيالمتنقلةالبدويةالقبائلاقوىالاحلامومثلماوقتخلال

ثمبهمفاختلطواالآراميونتبعهمثم.المجاورةالمناطقفيوطمعوا،فيهافتجولوا

إلى،الآراميينهجرةبدأت.ا.قعشرالثالثالقرنمطلعومنذ.عليهمتغلبوا
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يسم!الأولفليصرتجلاتوبينبينهمدارالذيوالصراع.النهرينبلاد

هـ؟-والاصطدامللتوسعالضروريةالخطواتاتخذواقدكانواانهم،بالافتراض!

بالامكانيعدولم.غامضةالاوضاعاصبحتاللحظةهذهومنذ.التاليالقرننهاية

معناهافقدتالاحلاموعبارةفانحالكلوعلى.والاَرامييناخ!فلاحلامو،ايتمييز

وبعدالأساطير)116.فيالمعنىهذاعلىوحافظتالحديثةالنصوصفيالاصلي

اصلذاتالشاميةالباديةقبائلانإلىاشيرانأحِب،كوبيررأيبينتان

بالاصلهياحلاموكلمهَوان،اللهجاتمتعددةواحدةلغةتكلمتوقد،مشترك

إلىالاشارةبهاقصدقداحلاموكلمةتكونانوأرجح.الشبابوتعنيأغلام

؟.قبيلةبهايقصدولم،الآشوريونبهماصطدمالذينالاَراميينطلائع

إلىننتقل،النهرينبلادفيالآراميةالهجراتاخبارإلىعرضناانوبعد

.الامبلادإلىهجراتهماخبارتتبع

افم.للادفيالآراصن-فانيًلضِ!مُا
----ل!

توغلانباءمنحوتهوما،الاَشوريةبالاخباركبيرةعنايةالمستشرقونأولى

مصريةوثائقواهملوا،النهرينبينمابلادفيآراموالاحلامو-الاحلامو-البدو

الوثائقانإلىذلكومرد،الجنوبيةالشامبلادعلىالبدوضغطعنتتحدث

دراسةأنإلأ.مباشغالآراميالتاريخوتمس،المصريةالوثائقمنادق،الآشورية

الآرامي.بالتاريخعلاقةلها،ايجابيةاستنتاجاتإلىتقودناقد،المصريةالوثائق

كياناتيهددون"شاجمحو"،باسمالمصريينعندعرفواالذينالبدو،وكان

تحوتص!عهدففي.المصريللنفوذتخضعالتي،الهزيلةالكنعانيةالدويلات

فشن،فلسطينجنوبيعلىالبدوضغطازداد(،.م.ق4361-0914)الثا!،

الأولسيتوسعهدوفي.وشتتهمعليهمغارة،العرشلاعتلائه93عامفي

الثامبلاداجزاءجميعفيوالاضطرابالفِوضىنشروا(.م.ق0912-)5013

اثرهاعلىلاذوا،ضدهمحملةبقيادةحكففاستهل.غزةوهددواالجنوبية

قدالبدواناياها،المصريةالوثائقمنوششفاد.الصحراويةالمناطقإلىبالفرار

136.-132(16..J .R Kupper, op.cit)
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والاراضي،عمونو،ادومو،موآبوبلاد،فلسطيننتشروافي9

الثانيرعمسيسوذكر.البلدانهذهمنالشرقالىالممتدةالصحراوية

تحركاتعنكاذبةمعلوماتالطِنقلوقدالبدوان.(،.مق1223-)0912

البرديملففينجدذلكعنوفضلًا.قادشوحلببينالحثيالجيش

مندالنبي)تلقادشمناطقيسكنونالبدوان!انستاسيبردي9باسمالمعروف

هذهيسكنونكانواانهميعنيوهذا()17(.قادشمنالجنوب)إلىوتوييخحالياً(

بينالتخومعلىحلبحتىالعقبةمنالممتدةالمناطقفيمنتشرينوكانواالمناطق

اليمنى.الفراتضفةعلىمنتشرينكانوامثلما،الداخليةوالسهولالبادية

للفراتاليمنىالضفةمنجعلواالذينالبدواسمعلىتعرفناتدكناوإلب

ذكرهماالذينالبدواسميبقى،النهرينبينمابلادنحوللانطلاقارتبهازنقطة

المصادرذكرتبينما،بالاسمذكرتهمالآشوريةفالمصادرمجهولاً.المصريون

رسائلذكرتهمالذين،السؤليونيكونانونرجح.فقطالآدومييناسمالمصرية

والرابع.(.مق01364الثالثامنوفسإلىالشامبلاددويلاتامراء

أوالشاصومن،العمارنةرسائلاسمعليهاواطلق(،..مق1347-)1364

بالفراعنة،ملوكهافاستنجد،الشامبلادبممالكتحرشوا،واحدوقتوفي،مثلهم

جناحيإلىتسربوا،البدويةالقبائلعنكغيرهمفالسوتيون.عنهمشرهملدفع

الحوادثمنكثيرفيكبيرشأنلهموكان،السكانمعوامتزجوا،الخصيبالهلال

المصريةالشاصو)البددأعبارةاننظناخرىناحيةومنناحيةمنهذا.التاريجة

"امنوفس"عصرإلىِتعودالتي،المصريةالوثائقاناذ.ايضاًالاَراميينشملتقد

،الشامبلادفيايضاَكانواالآراميينأنتفيد(،.م.ق1364-)3014الثالث

لهذاالعائدالامواتمعبدفي6491عاماكتشفتالتيالقوائمفيوردكما

التاليالنحوعلىالمصريةالوثائقفياليهماشارةأولوردتهنا.الفرعون

انهاإلأالكثير،بالشيءلناتوحيلاالعبارةانومع."الآراميينبلاداواالاَراميون

.الشامبلادفيالاَراميينوجودعلىكدليلتؤخذانيجب

الذينالاَراميينان،المصريةباللغةالجملةهذهكتابةقواعدمنوشتدل

W..17)6291(ا) Helch, Die Beziehungen Agyptens zu Vorderasien im.3 and.2 Jahrtaused .VChr)
092705
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منهمجماعةواشقرت،رحلًا)18،بدواًالغالبعلىيزالونلاكانواالمصريونعرفهم

.الحقولوامتلكواالزراعةفمارسوااوجاريت!دالدولةالتابعةبالاراضيبعدفيما

القرنمنالأول)النصفالثانيستامروأاعميالاوجاريتيالملكعصرففي

")91(الآراميينحقول9الجملةوشبه"آراميإابنالعلماسمورد(.م.قعشرالثالث

ولكن.بالمزارعينواختلطواالبداوةحياةهجرواقدالآراميينانفيهانرىالتي

فيبلالئامبلادسواحلعلىدولاًيؤسسوالمالآراميينانالحقيقةوفي.اين؟

الشغورث!"جسربينالعاصيإلىالداخلنحواوجاريتحدودوامتدت.داخلها

وعلى،المنطقةتلكفيكانتحقولهمانالمرجحفمن.جنوباً"افاميا"وشمالأ،

سلمانصر!9بينالشهيرةالمعركةفيهاجرتالتي)قرقعقرقورفيالتحديدوجه

.55(ص)انظردمشقملكو"برهدذ"الآشوريالثالث

حياةوهجرهم،الآراميينتحضرإلىتشير،اخرىمصريةوثيقةوهنالك

نا،المصريةالحدودسجلاتاحدفيذكراذ.غيرهمعلىوسيادتهم،البداوة

بلادفيأومعتقلًامعسكراًلهكانمصر،فرعون(.م.ق5012-)1223أ"مرنبتح

خطأسجلقديكونانالمحتملمنانه""هلكالباحثقالآراماسموحول.آرام

".2(عنه)ْبدلأآرامفكتبآمورو،يكتبانارادالذيالكاتبمن

بعدالعبارةهذهنأخذالأوعلينايخطىء،لمالكاتبانقالفقد"ايدل"اما

ومن،الآراميينبلادفيبلآمورو،بلادفيالمصريالوجودعلىكدليلالآن

والخلاصة.الاَرامية)21(دمشقمملكةهوفياليهالمشارالمكانيكونانالمحتمل

.م.قعشرالخامسالقرنمنذالشامبلادفيكبدوموجودينكانواالاَراميينانهي

منوسشدل.ايضاًالآراميينتشملكانتوانهالابد،المصريةشاصوعبارةوان

الغلبةان.م.قالثانيللالفالاخيرةالثلاثةالقرونخلالجرتالتيالأحداث

يفترضانللمرءويمك!.السوتيينامرانطوىبينماالنهرينبلادفيلهمكانت

.الشامبلادإلىبالنسبةذاتهالشيء

028(18..E Edel, Vie Ortsnamenliste aus dem Totentempel Amenophis III. BBB25,)6691(PP)
--148.35,(91..R .J Nougayrol, Palais Royal 'D Ugarit,111,)5591()P

262.(02..W Helck, op.Cit)
092-28(21..E Edel, op.cit)
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بابلبلادفيالآراميةالممالك-ثالثاً

فيالآراميينتوغل(.م.ق01الأولفليصر""تجلاتأعاوَ

مقاومتهم،عنفتخلتآشوربلادفيالاحوالاضطربت،وفاتهوبعد.الهرينبلاد

اكتفتلذا.الفراتعبرتدفقهمويمنع،بوجههميقفحازمقائدإلىافتقرتلانها

أيةتبدفلمبابلاما.الاسفلوالزابالدجلةبينالضيقةالاصليةرقعتهابصون

مناديني-ابالهدد-قادتهماحدوتمكناليها،الآراميونهاجربل،مقاومة

فيوذلكعليها،ملكاًنفسهوتنصيب،ماتيزير---شِابيكمردوكملكهاخلع

كانتالذي(،..مق5401-)7101-كالابيل-آشورالآشوريالملكعهد

.المخلوعالملكمعوديةعلاقاتله

نتساءلانوعلينا.ابنتهتزوجثم،الجديدبالملكللاعترافسارعذلكومع

الروابطامتنواقامة،المغتصببهذاالاعترافمن.-كالابيلآشور-هدفعن

يتوطنأنالآشوريينرغبةوهي.سياسيةدوافعهتكونانالممكنومن.معه

منالاراضياكثرانتزعواقدوانهمسيما،شرهمفيتقوا،بابلبلادفيالاَراميون

نااذ.الحساباخطؤاقدفيكونوا،كذلكالأمركانICI,و.الاصليينالسكانايدي

الجنوبباتجاهبابلمنتنطلقاخذتبل،تتوقفلمالآراميةالقبائلهجمات

نفسها)22(.آشوربلادمهددةوالشمال

117.(22..J .R Kupper, op. cit.)P
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علىالتعرفنستطيعالآشوريينالملوك(حوليات)فيالأخبارتتبعومن

.العراقفيتواجدهاواماكنالآراميةالقبائلاسماء

سائرأآشورمن(..مق884-)888الثانينينورتا-تيكولتيخرجفعندما

الاعظم،نهرمصبعندليعبرهالدجلةالىعادثم،()زغروس"طرطار"جبالحذاء

امامهوجدهاالتي،اوتاواتيالآراميةالقيلةإلىنسبة")23(،)اوتواتيبلاداسمذكر

حيثالاعظمونهر،الأسفلالزاببينالواقعةالسهولوفي،الدجلةضفافعلى

الملك.هذاعصرقبلاستقرت

)883-الثانيبالناصرآشورتالآشوريالملكحولياتوفي

استوطنتالتيالآراميةالكلدانيةالقبائلاسماءمرةلأولذكرت.(.مق985

وفىِ،العربشطجانبيعلىالممتدةالبحربلادأي،بابلبلادمنالجنوييالجزء

الثالثسلمانصرهاجمهاوقد.والدجلة،والكرخ،قارونأنهاربينالسهول

858(-82 iبيتولاراك:هيالقباثلوهذه،بابلعلىاعتدتلأنها(.م.ق

وكان،اموكاَنيبيتوادينيبيتو(عدين)الشيخيحكمهاوكانبكوري

كانالتيياكينبيتوشعاليبيتوشيلانيبيتومردوكموشلمحاكمها

الملكاطلقوقدذكرناها.التيَالدويلاتاقوىكانتوالتي،ياكينيحكمها

"بيتباسميعرففاصغ،بأكملهالبابليالجنوبعلىاسمهااياهالآشوري

)"2(.الحملةتلكمنذياكمِن"

ولا،كذلكوآشوربابلبينولا،والآراميينبابلدولةبينالعلاقاتتكنولم

-Alr)الخاصهددشمشيقادفحينما.ثابتةايضاًوالآراميينالآشوريينبين

هذاتحالف-بالطو-)قبيمردوكبابلضدملكحملةآشورملك.(.مق081

ذلكوقبل.آشورضدوالاَرامييننماربلادوسكانوالعيلاميينالكلدانيينمعالأخير

بلادفيالآراميينالثواراديني-ابالنابو-البابليالملكساعدسنرىوكما

البابليالملكانالوثائقتخبرناهذامنالنقيضوعلى.الاَشوريينضدسوحي

ارجعقد،.م.قالثامنالقرنمنالأولالنصففيحكمالذي،"مردوك-"ايريبا

125.-124(23..J .R Kupper, op. cit.)P

"برعليواسدكتورسليمانتوفيقالدكتورترحمة،القديمالأدنىالرقتاريخ،مورتكاتانطون)24(

192.صا(V%)7عساف
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نابعد،الشرعييناصحابهاإلىوسبارتوث!"يشكلتو-دالتابعةوالحقؤلالحدائق

والواقع.بابلوبورسيبامدينتيفيالقاطنيناصحابهامنالآراميوناغتصبها

التيآشور،بلادهىالبابليينبعرفسوبارتولأن،الوئيقةهذهصحةفينشكاننا

البابلسِن.مساعدةإلىبحاجةآنذاكتكنلم

عندحكمالذي،الثافي-اشكوننبو-شومالبابليالمللثعهدفيواما

الصراعورافق،واضطربتالاوضاعتبدلتفقد،..مقالثامنالقرنمنتصف

داخلي،صِراع،الارضعلىالحصولفييرغبونالذينالجدد،المهاجرينضد

-ِ-وللآراميين)3ْ(..!-ِللكلدانيينباكملهابابلخضوعإلىبعدفيماانتهى

الاَشور!الملكعهدففي.والآراميينالاَشوريينبينالصراعيتوقفولم

نبو-البابليالملكوفاةوبعد.(،.مق)745-727الثالثفليصرا"تجلات

ولم.الجنوبيةآشورحدودوهددوا،الآراميونالئَانيَ!ح-اشكونشوم

الأخير،هذالهمفانبزى،ضدهمشيئاًفليصرتجلاتمعاصرنصارنابويفعل

)الاسموالسوربووالفراتالدجلةشواطيءعلىضدهمعديدةحروباًوخاض

البحرفي()الكرخالاكلونهرمصابحتىالدجلة(منالجنوبيللجزءالقديم

ابال-مردوخلهاستسلمحتىيقاتلهمانفكوما(.العربيالخليج)أيالواطي

و"روبوع""اتيوع"كانتآنذاكذكرتالتيوالقبائل.ياكينبيتشيخاديني

-مردوخاغتصبالثالثفليصرتجلاتوفاةوبعدو"البدودو".و"خارينو"

بيتالقويةالكلدانيةالقبيلةشيخ.(.مق)721-753الثانياديني-أبال

الخطيرالحدثهذايرقولم.والآراميينالكلدانيينمنبدعمبابلعرشياكين

هذاعلىشعواءحرباًف!ث!ن(،..مق722507-)سارجون"د"شرّوكين

ابالمردوخامامهوانهزم،بابلبلادفاحتل.العيلاميينوحلفائهالمغتصب

دورملكهعاصمةودخل،شرّوكينولاحقهيديورو.بلادإلىواتجه،اديني

"ايتوع":كانتعليهاوقضىشروكينحاربهاالتيالآراميةوالقبائل.ياكين

و"سوتو""فوقودو"وو"كبولوحندارو"و"حمرانو""ليدودو"وو"خارينو""و"روبوع

المنقوشالآراميةالقبائلباسماءثبتالقائمةهذهويطابق"يديوروإ)26(.بلادفي

0127(25..J .R Kupper, op.cit)

912,(26.Sumer,91,)6391()P
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قبيلةاسمرأسهاعلىيأتيوالتي(،الحالياحمر)تلبرسبتلاسدعلى

بينمستحكمأالعداءبقي)سارجون()شروكين(وفاةوبعد"اوتاواتو")27(.

الحروباستمرتفقد.ثانيةجهةمنوالآراميينوالبابليين،جهةمنالآشورلين

و)اسرحدونا(.مق68ا07-)4بمنحريبالآشررفيالملوكعهدطيلةبينهم

6)8بانيبالآشورو(..مق966-)681 Yl - Vtاحداثانوبما(...مق

البابليينبتاريخارتباطهامناكثرالآشموريينبتاريخمرتبطةالحروبهذه

.المكانهذافيتفصيلهاعننحجم،والآراميين

.(لبابل،.مق)625-506نابوبولصراحتلالانإلىنشيرالختاموفي

الىوانتهى،مردوكالربولعبادة،للآراميةانتصارأكانعليها،ملكاًنفسهوتتويج

جهةمنالآشوريينوبينوبينهم،جهةمنوالآراميينالبابليينبينالصراعالأبد

تاريخيقبرونالباحثينانوبماالزمنمنقرونستةحواليامتدوالذي،أخرى

بابل،لتاريخاستمرارهو(العالميةكلدان)امبراطوريةالجديدةالبابليةالمملكة

التيوالمراحل،بابلببلادالآراميينتاريخفيالدراسةمنالقدربهذانكتفيفاننا

البابليةالمملكةوتأسيسهمالسلطةإلىوصولهمحتىالطويلتاريخهمبهامر

الحديثة

الجزيرةفيالآراميةالممالك-رابعاً

تجلاتوفاةبعدغامضةبالآراميينالمتعلقةالاَشوريةالأخباراصبحت

)129-الثانيهددنيراريعهدوحتى.(.مق-7401)1112الأولفليصر

الجزيرةفيالأراميينتوكلكيفيةعنواضحةفكرةتعطينالافهي.م(ق198

بدقةيحددانالمرءعلىالصعبمنكانوان.هناكوجودهموعن"حقيقةالشامية

،القولالممكنمنفانه،هناكإلىبالوصولالآراميونفيهاخذالذيالعصربداية

علىتعاقبواالذينالآشوريينالملوكبعضمنلديناالمتوفرةالأخبارإلىاستناداً

بعدها.وما348ص،السابقالمصدر،مورتكاتانطون)28(
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الآراميينان،الثانينيراريهددوخاصة،الأولفليصرتجلاتبعدالحكم

.م.قعشرالثانيالقرنخلالالجزيرةأعاليفىِاستقرواقد

عابدينطورمنطقةفيالآراميون-أ

فليصر""تجلاتسلفهمثلَتوسعيةسياسةالثانينيراريهددانتهجلقد

وفي،عابدينطورجبالمنطقةفي)تيمانيا("تامانيتا"الآراميةالقبيلةفهاجم،الأول

نفسهاتنظمواخذت،هناكاستقرتقدالقبيلةهذهكانتحيثنصيبينِضواحيِ

ثلاثةبقيادةهناكالاَراميينواجهانهالثانينيراريهددويذكر.واجتماعياَسياسياَ

هيالتي،خوميريناملكماملوونصيبينفيهددنور3همامرائهممن

إلىالواقعةجيدارةملكِموقورروحرّانمنالشماكإلىتبهصلطانالآن

فليصر""تجلاتعصرفيالاَراميوناحتلهاوالتيماردينمنالغربيالجنوب

خصومِاقوىهددنوروكان.راداماتاوسموها.(مقي)649-339الثاني

واخيراَ،نفوذهمعلىالقضاءمحاولالَهعنواحدةلحظةيكفولم،الآشوريين

(1نيراري"هددفهاجمه،عليهمثارالاَخرينالآراميينوعلىجيشهعلىوبالاعتماد

ستدامتعنيفةمعاركوبعد.الجزيرةمنطقةعلىالسادسةحملتهخلاا!الثاني

نصيبين،وخوزيريناوجيدارة:الثلاثالآراميةالمقاطعاتاحتلسنوات

إلىوقبيلتهعائلتهأفرادمعونقله،هددنورواسرآشوريةمقاطعاتإلىوحؤلها

هناكاسكنواحيثبر("نينوىدمجاورةمناطق

ب-بي!زمائي

الاَرامسِونافلح،دجلةنهرضفافوعلى،عابدينطورمنالشمالوإلى

الدويلاتاسماءمنغيرهمعالأسمهذامقارنةومن.زمانيبيتدولةبتأسيس

اسمهيزمانيكلمةانفرجحالخ...شابايابيتوياكينبيتمثلالآرامية

117.(92..J .R Kupper, op. cit.)P
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واستقرت،المنطقةتلكوصلتحينماالاَراميةزعيمصالقبيلةكانإلذىالشخص

بيتباسمالآشوريةبالمصادرعرفتدولةتأسيسمنبقيادتهتمكنتثمفيها.

اهمومن.المملكةعاصمة،الحاليةدياربكرهيالتي،اميديوكانتزماني

الآشوريالعاهلكانلقد.،مماردينمدينةبجوارالواقعةتيدوالدولةهذهمدن

ححنماالدولهَهذهاسمذكرمناول(.ا.ق4AA-198)الثانينينورتا""تيكولتي

آراميبحاكم(معروفغير)اسمهحاكمهاواستبدلي،.م.ق885عاماراضيهاكزا

تيكولتيتوفيوحينالاَشوريين)3ْ(.بسلطهَاعترفالذي"بعلي"عميهوآخر

واعلنعليهمتمردتم،للاَشوريينخاضعاًبعليعميبقي،الثانينينوزتا

آشورالملكفجرد.سينابومدينةاميرراماتوبورحليفهمعبالاتفاقالعصيان

لَلكفيوالعصيانالتمردنارليخمدجيشه.م(قnog)883-الثانيبالناصر

حليفبورراماتوانصيبىنالثورةعلىقضىانوبعد.م.ق987عامالديار

اخوهمكانهونصب،العرشعنخلعفقدبعليعميأما.الصلب"بعلي"عمي

حامياتوضعالديار،تلكعلىسيطرتهالاَشوريالعاهليضمنوحتى."ايلانو"

منهاجعلقدكانالتي،تيدومدينةفيوأخرىسينابومدينةفيآشورية

بلادضدحروبهفيانطلاقنقطة.(.م1701i-)2801الثاني"سلمانصر"

آشورعهدحتىبأيديهموبقيت،الآراميونعليهااستولى،وفاتهوبعد.أرينا

بي!دولةفيحامياتووضعهم،الآشوريينقسوةورغم.الثاني((بال"ناصر

علىيسيطرانايلانوعميلهمبمقدوريكنولم،عليهمالآراميونتمرد،زماني

الحامياتوتخليص،المملكةلمهاجمةالثانيبالناصرآشورفعاد،الموقف

عميرجالمنرجلا5155ًوسبىذلكلهفتحقق،الآراميينايديمنالآشورية

ورغم.الئورةاصحابهمبعليعميانصارانالعبارةهذهمنويبدو)31،.بعلي

الهجومعاودالذيسيدهسلطةعلىِبعدفيما"ايلانو"ثار،العنيفةالاجراءاتهذه

تكونوبهذا.قبلذيمنأكثرقوياَالآشوريالنفوذواعاد،فأخضعهاالبلاد،على

المحليونالحكاملهموخضعالأجزاء،تلكعلىالاَشوريينسيطرةتمتقد

التحريضعنوامتنعوا،الاَشوريةالمصالحوعلىمراكزهمجملىحافظواالذين

126.(03..J .R Kupper, op. cit.)P
126.(31..J .R Kupper, op. cit.)P
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الآشوريين.ضدالئورةعلى

لملأنه،فقطالآشوريةالمصادرمنالقبيلتينهاتيناخباراستقيناوهكذا

باخبارهم.تأتيناانالممكنمنكان،مدنهممنأيفيعالميةاثريةتنقيباتتجر

سنعرضالتي"،بحياني"بيتمملكةعنمعلوماتنافان،ذلكمنالعكسوعلى

والبحيانية.الآشوريةالمصادرمنعليهاحصلناقد،الآنلها

بحيانيبيت-ب

مدينةمنواتخذتالخابورمنابعجوارإلىالاَراميةبحيانيعشيرةوصلت

اواخرمنذلها،عاصمة،العينرأسبلدةجوارحلفتلهيالتيإجوزن"،

انهاالمرجحفمن،الدولةهذهحدودتعييننستطيعلاانناورغمعشر.الثانيالقرن

مملكةالشرقمنوجاورها،الأعلىالخابورحوضمنكبيرجزءعلىسيطرت

بينالحدالبليخكانحيث"،عديني"بيتمملكةالغربومن"نصيبين"،

هددالآشوريالملكحولياتفيكان"بحياني"بيتديردذكروأول.المملكتين

على(4Ai)عامالخامسةحينماقادحملته.(،.مقAA)129-االثانينيراري

وارغم،مقاومةدونبحيانيبيتعاصمةجوزنودخلجلبات(،)خانيبلاد

بيتدولةعنخبرواهمأولهذاوكان.كبيرةجزيةدفععلىسلاموابيحاكمها

"فونالبارونبهاقامالتيالاثريةالتنقيباتغيران،الاَشوريةالمصادرفيبحياني

c-1191عاممناوبنهايم" r1A19291و2791عاميوخلالcلناقدمت

والمعابدالقصورجانبفإلى.)32(المملكةهذهتاريخعلىضوءاًتلقياخرىوئائق

الآشوريةباللغةكتابةاكتشفت،الخ...والمنحوتاتالأخرىالمعماريةوالاوابد

.()اوبالية""ختيبلادملك""خديانيابنانهيقولالذي،""كبارهالملكتخص

ومهما.بعدحلالىيتوصلواولم،قراءتهعلىالعلماءاختلفمشوهالاسمانوبما

والآراميونالآشوريوناطلقهالذيبحيانيبيتلاسممرادففالاسمالأمريكن

التالية:العبارةكبارهكتاباتفيالنظريلفتومما.المملكةهذهعلىانفسهم

.)9391(1،1،11(32 .M Frhr. .v Oppenheim, DerTell)

25



تاريخيهحقائقالعبارةهذهمننستنتجانيمكنفهل.انا!عملتهابييعملهلم"ما

كباره"9انالعبارةهذهمنيتبين؟المنطقةاخلكالآرامييناستيطانبمراحلتتعلق

لم،جيانيوجده،خديانيوالدهوان،بحيانيبيتلدولةملكأولليس

نوهواواحدشيءفييكمنانهنرىالسببعنتساءلناواذا.بالعمرانيهتما

شيءكلتبلفاهتما.المنطقةتلكالىالآراميةالقبيلةقاداقدكاناكبارهسلفَيْ

فيالزمنمنطويلةفترةقضياقدانهماولابد.السياسيةسلطتهمااركانبتوطيد

قدوالامنالاستقرارأنوجدكبارهجاءوحينما.الهدفهذاتحقيقوراءالسعي

الحفرياتنتائجعلىنظرةالقيناواذا.العمرانإلىفالتفت،الدولةارجاءفياشتبا

)كباره!اسلافشيدفقدنظرنا.وجهةتدعمانهانجد،حلفتلفيالاثرية

علىكانتلانهاجديد.منوبناهاكبارهفهدمها...والابراجوالمعابدالقصور

.بالملوكتليقلاعاديةبسيطةالارجح

دعائمارسى)اميعشيخهوأولبحيانيانالمعطياتهذهمنونستفيد

ونظن.باسمهالمملكةسميتانجزاؤهفكان،المنطقةهذهفيوالاستقرارالامن

.(،.مق)7401عامالاولفليصرتجلاتوفاةبعدالأمرهذاحقققدانه

"بحيانيأحكمعصرتحديدشئناوان.الاَراميينمحاربةعنالآشوريينوتخلي

ولاعشر.الحاديالقرنفيحكمانهالارجحوعلى،ذلكاستطعنالمابالارقام

والدخديانيكانخليفتهانقلنااذانخطيءلاوقد،بحيانيخليفةنعرف

ذكراولانقلناوقد.القولهذايدعمالتاريخيةالحوادثاستقراءلأن"كباره"،

"هددنيراري9الملكحولياتفيوردبحيانيبيتعاصمةجوزنلمدينة

الثانيبالناصرآشوروذكر.سلاموابييحكمهاوكان..مق498عامالثاني

بحياني""بيتاميرمن..مق881عامالجزيةاستلمانه.(.مق985-)883

ولم،بحيانيبيتذكرعلىاتىسنواتبخص!ذلكوبعد.اسمهيذكرلمالذي

كانوأي.اهميتهعدمعلىدليلالاميراسمذكرعدمانونظن.اميرهااسميذكر

"هددذكرهالذيسلاموابيولاالشهير،كبارهالاميرذاكيكونلنالأمر

فيسلاموابيسبققدكبارهيكونانمنهذهوالحالةولابد.الثاني"نيراري

الثانيبالناصرآشورغزوقبلتوفيقدسلاموابيوان)33"،الحكم

076(33..F Albright, Anatolien Studies6,)5691()P
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هوالأوائلجوزنلحكامالمفترضالتسلسلاننستنتجهناومند"جوزني!.

القرنمنذحكمواوكلهمسلامواو"ابى"و!كباره"و"خدياني""بحياني:كالتالي

فهناك،ذكرناهالذيهذاعلىَوعلاوة)"3(.التاسعالقرنمطلعوحتىعشرالحادي

سوريةشمالالعينرأسجنوبيالفخيريةتلفي9791عاماكتشف،تمثال

وهذا.المملكةهذهعنمعلوماتنازاداوالآراميالآشوريبالخطنصانعليهنقش

فيونصبه،هددللربنذره"،نوريشمشبنيسعي"هددللملكهوالتمثال

،جرزنملككاننوريشمشانالنصفيونقرأ.سيكانيبمدينةمعبده

)تلسيكانيانيعنيوهذا.وازرانوسيكانيجوزنملكيسعيوهدد

"ازران"و،كم7حواليحلف()تلجوزنمنالشرقإلىتقعالتي،الفخيرية(

."يسعي"هددوالد"نوري"شمشدخاضعتينغيركانتاموقعها،نجهلالتي

.(.مق)883-985الثانيبالناصرآشورأنالاذهانإلىأعدناماواذا

18عامسيكانيحاكمومن،بحيانيبيتاميرمنالجزيةاستلمانهذكرقد

فيهاتكنلمالتيالفترةهذهفيحكمقدنوريشمشانالقوللناجاز

قوائمانهذهنظرناوجهةيدعمومما.عنهامستقلةبل،""جوزندتابعة")سيكاني

فيأي868،عامجوزنيحكمكاننوريشمشتذكرانالآشوريةالتزامن

ابيكاناخرىجهةومن،جهةمنهذا.الثانيبالناصرآشورالملكعصر

.(.مق98)129-االثانيهددنيراريعصرفيجوزنعلىملكاًسلامو

ابيابنهونوريشمشيكونانالمرجحومن.الثانيبالناصرآشورجد

1("سيكانمدينتامملكتهإلىضمالذي،حفيدهيسعيهددو،سلامو

حكمزمن..مقالتاسعالقرنمنالثانيالنصففيحكموقدو"أزران".

82)الثالثسلمانصر")) t - nonوأ،جوزنهاجمانهيذكرلمالذي(،..مق

بالسيادةواعترافهافيها،الاوضاعاستقرارعلىيدلمما،الجزيةمنهااستلم

الاَشورية)35(.

اشوردانابنهبقيادة827،عامالثالثسلمانصرضدثورةقياماثروعلى

قادها،جوزنفيثورةقامت،الاَشوريةالمملكةفيالاحوالواضطراب،ابلي

85.(34..F Albright, op. cit.)P
(.)8291(35.A Abou Assaf et at, La Statue de TellFekherya)
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بعدولكن.الآشوريالنفوذمنبلادهتخليصفيطمعا،زدنتالارجحعلى

VAT)1الئالثنيراريهددواعتلاءآشور،فيالاوضاعاستقرار - A Iم.ق.)،

هوآشوريأواليأونمبالتمرد،على808عامالملكهذاقضىآشور،عرش

فيها،الآراميينحكمانتهىقديكونوبهذا.المدينةهذهعلىآشور""مانوكي

،قرونبضعةالبلادحكمتالتي،الاَراميةالأسرةمحلالآشوريونالولاةوحل

سلامو"و"ابي("و"كباره"و"خديانىِ""بحياني:حكامهااسماءبينمنونعرف

.""زدنتو"يسعي"هلىدو"نوري"شمشو

طورحتىحدودهاامتدتآشوريةولايةجوزناصبحت808عامومنذ

)جوارنصيبينولايةحدودوحتىشمالًا،بكرديارمنالجنوبإلى،عابدين

الاراضيلأن،معروفةغيرفهيوالغربيةالجنوبيةحدودهااماشرقاً.(القامشلي

حوضلسكانماعاًكانتوالفراتالبليخنهريمناليسارإلىالممتدةالواسعة

العين""رأسوححَى،غرباً"ابيض"تلمنالممتدةالمنطقةوسكان،النهرينهذين

شرقاً.

بهانيطالذي،نصيبينواليلمراقبةخضعوا،آشوريونولاةالولايةوحكم

إلىيعود،المطلقالحاكمالواليكانذلكعداماوفي.الملكاوامرتنفيذامر

الذين،السعاةبوساطةبهويتصل،المحليةوالنزاعاتالحربشؤونفيالملك

الوالي.ومقرالعاصمةبينالبريدينقلون

612عاموحتى858عاممنالولايةهذهفيللآشوريينالوضعواستتب

ورثتالتي،الجديدةالبابليةالدولةوقامت،الآشوريةالمملكةسقطتحينما

العربي.المشرقفيالآشوريالحكم

لاانناإلَا،بابليةجاليةوسكنتها،للبابليينخضعتقدجوزنانومع

فلًا)36(.""نصيبينبألحقتام،مستقلةولايةبثتيتقدكانتاذافيمانعرف

لاقيبلادأمارات-د

بيتاميرسلاموابيمنالجزيةالثانينيراريهدداستاتبلايطوبعد

7(36.Die Inschriften vom Tell Halaf, AfO Beiheft6,)6791()P

28



مدينةوصلحتىالخابورمجرىملازمآَسار،سيكانيمدينةومنبحياني

تلبينقطنيوتقع.الجزيرةبلادفيالهامةالمواصلاتعقدة"قطني"،

الفتحبعدعربانإلىحولثم،شادوكانيالقديماسمهكانالذيعجاجة

كم03بعدعلىعجاجةتلباسميعرفصارالقرنهذامطلعومنذ.العربي

يحكمهاوكانايضاً.الحسكةجنوبيكم54الدادةوبلدة،الحسكةجنوبي

كما،الجزيةلهودفع،الثاني""نيراريبرحبالذيهددايلوالاميرآنذاك

الآشوريالجيشزحفقطنيومن.الثانيبال"ناصرد"آشوربعدفيمادفعها

وحوضالخابورحوضمنالجنوبيالجزءتشملكانتالتيلاقيبلادعلى

وعاشت.الغربفيعدينيوبيتالشرقفيبلادسوحيبينالممتدالفرات

ينبرعتارهاميرهاكانالتيحديفةعثرةمنهاآراميةعشائربضعةالبلادهذهفي

عاصمتهدخلعندماالجزيةلهوقدم،الاَشوريللملكخضعمنأولفيخالو

مصبمنالشمالإلىكم04بعدعلىيقعالذيالحاليصوار)تل"سورو"

.(بالفراتالخابور

الحاليةالعثارةبلدةهىالتيترقةنحوالآشوريالعاهلسارذلكوبعد

J4(("موداداميرهالهواستسلمفدخلها،بالفراتالخابورومصبماريبينالواقعة

علىماريمنالجنوبإلىتقعالتيخنداتوامارةوكانت.الجزيةلهوقدم

فيالآراميةالعشائرممالكعلىالآشوريالملكحملةنهايةسوحيبلادحدود

)37(.الملكهذاحولياتفيمرةلأولذكرتالذيلاقيبلاد

فيالآراميةالعشائرممالكعلىالثانينيراريهددلحملةدراستناوفي

و"سورو"""قطي!نيمملكةإلىنتعرفاناستطعناالأوسطوالفراتالخابورحوض

عهدفيجديدمننجدفماذاو"خنداتو".و"ترقة"حديفه(عشيرة)عاصمة

لقد؟الثانينيراريهددخليفة.(.مق)098-884الثانينينورتا""تيكولتي

حملاتهاحدىوخلال.الآراميينعلىالغاراتوشن،بوالدهالملكهذااقتدى

مصبعندالدجلةاجتازحتىالطرطارهواديبحذاءالشرقنحوآشورمنخرج

نحووسارفدخلها،)عكركوف(كالصودوركورينحواتجههناومن.الاعظمنهر

019(37..A .K Grayson, Assyrian Royal Inscriptions, Part2,)7691()P
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وصلحتىالفراتحوضعبرالشمالنحوراجعأَقفلثمايضاً،فدخلهاسيبار")1

منالجزيةجمعسوحيمدناكبرعانةوفيفاخضعها.سوحيبلاد

و"عقربا"ناجياتهمديتيفيهافاخضعخنداتوبلادعلىزحفثمشيوخها،

مدينةدخلثم.الجزيةلهفقدمذكرهالمارترقهَاميرمودااليهاوافاهحيث

)مزارع(حقولوخلف،اللاقيحمايتاالاميرمنالجزيةإخذحيث""سويري

واخذعربانامدينةوبعدهافغ،ترقةاميرمودادهثانيةالجزيةلهقدم"كاسي"

اللاقي.حرانالاميرمنالجزية

نحووسارالخابور،مصبعندالفراتالآشوريالملكاجتازكلههذاوبعد

"."حرانيمنالجزيةواخذفدخلها،خالوفيبيتعاصمة)حديفة("سورو(1

"لاقية"،بلادفيشماليةمدينةآخركتليمودورواوسالهمدينةدخلوبعدها

فيالصوربلدتيبينالخابورلنهراليسرىالضفةعلىحمدشيختلوهي

)38".الشمالفيالشدادةوالجنوب

لمدينتيذكره:هيالثانينينورتاتيكوليَاخبارفيالجديدةالعناصران

المدينتينهاتينمنكلموقعالايزاكخنداتوبلادفيو"عقربانا""ناجياتا"

لنهراليمنىالضفةعلىوالعث!ارةعانةبينعليهماالتفتيشويجبمجهولاً،

يأسورواميرولعله،مقرهنعرفلاالذياللاقيخلماتاياوللأمير(،الفرات

.)93(حماهمنأصلهأنصادر،هيلينالباحثةوترجح.لاقيأوخالوفبيتأمراءمن

منطقةفيالعلهماوعرباناسوبريمدينتاتذكَرإياهاالاخبارخلالومن

حقولأيضاًوتُذكر،(مجهولةنفوذه)منطقةاللاقيحرانيالأميرويذكر.(البوكمال

اوسالهتذكركما.البوكمالوالعشارةبينانهاوالمرجحالموقعالمجهولةكاسي

كتليمو.دورمنالجنوبالىالواقعة

"لاقية"بلادعلىالآشوريالنفوذبسطمنالثانينيراريهددتمكنلقد

للآشوريينلاقيبلادخضعتالثانينينورتاتيثَولتيعهدوفيتذكر.مقاومةدون

عثرالذيالتذكاريالنصبمنيستدلاذ.الآشوريةالسيطرةقاوم!ولكنها،ايضاً

العاهلعلىثارتقدالمدينةهذهان(القديمةترقة)مدينةعشارةتلفيعليه

501.-201(38..A .K Grayson, op. cit.)P
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الانتصارلهذاوتخليداً.عليهاالاَشوريالنفوذِواعادثورتها،واخمدالآشوري

الطقسالهجوانبهاحدعلىنرىتذكارياً،نصباَالثانينينورتاتيكولتيِترك،الهام

العدوقوةتحطيمإلىالمشهدهذاويرمز.مقرنورأسهكبيراًثعباناَيقتلوهوهدد

عدةمنمؤلفةكتابةالنصبهذاويحمل.هددالرببمساعدةالملكقبلمن

العاهلوفاةقبيل،..مق884عاموقعقدالحدثهذاانويبدوسطور.

"(.البلاد)ْتلكعلىالسابقةحملتهوبعد،الآشوري

فالحكام،اسميةلاقيةبلادعلىالاَشوريينسيطرةكانتالواقعوفي

لهم،خضوعهمتكفلمعاهداتأوبمواثيقالآشوريينصريرتبطونولاآراميون

ويعترفون،الآشوريالملكُسلطةويحترمون،فقطالجزيةيدفعونولكنهم

عرش.(.مق985)883-الثانيبالناصرآشوراعتلاءبعدوحدث.بنفوذه

الآرامياميرهاضدخالوفةبيتعاصمةسوريفيثورةقامتانآشور

وتنصيب،اعدامهإلىادت،الثانينينورتاتيكولتيقبلمنالمعين"خاماني"

الثورةوقوعوعند.عدينيبيتآرامميمن-عباباآخياسمهمكانهآخرحاكم

المواليةالفئاتلصالحوالتدخل،الموقفلانقاذالآشوريالعاهلسارع882عام

هناكجديداًحاكماًونصبالمتمرديناعدماذ،بضراوةالثوارمنفانتقملآشور،

لدفعسارعوابل،بالمقاومةيشتركوافلمالبلادامراءبقيةاما.ايلوعزياسمه

اميرجنايالجزيةدفعواممنونعرف.الاَشوريينشراتقاءسوروفيالجزية

)نمرود(عاصمةكلخوإر!فقدذهبسوحياميرايلو-اينياما"خنداتو"0

للآشوريين.الولاءويظهر،الجزيةليقدمبالناصرآشور

،اياهالآشوريالعاهلعلىالطاعةعصاوشقواالسوحيونعادبعدوفيما

لناوتذكرالخابور.نحوالغربباتجاهوسار،الدجلةوعبر،كلخومنفخرج

قبلالجزيةلهقدمتالتيالاَراميةوالبلدأنالمدناسماءالملكهذاحوليات

مرةلأول)تذكرشوفاياو)مرذكرها(قطنيوهي.سوحيبلادإلىوصوله

وصويريوترقةخالوفةوبيتكتليموودوركتليمو(ودورقطنيبينولعلها

وعانة(العشارةبينالفراتلنهراليمنىالضفةعلىذكرها)مرعقرابانيو

بعد.وما174ص)5291(،2،الوريةالاثربةالحوليات04(
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الجبالتسلققدالملكانالحولياتتقولهذاوبعدذكرها(.)مرخنداتوو

والتيخاريديلمدينةالمقابلةخابايابيتنحووتوجهالفراتعلىالمطلة

حاكمشادوحصنسوردإلىسارهناومن.خنداتووعانةبينتقع

بعد.فيماامامهمانهزمولكنه،البابليينبمساعدةالآشوريينقاومالذي""سوحي

جديدمنثوراتبنشوبالاخبارفاتته،كلخوعاصمتهإلىالملكوعاد

ولماوصلالبلاد،تلكإلىراجعاًفقفل،سوحيوخنداتوولاقيةبلدانفي

حذاءسارثم،لجيشهالسفنببناءأمرخالوفةبيتعاصمةسورقيإلى

تلكعلىنصبهقدكانالذيايلوعزيو،ايلو-خنتيمدنفاحتل.الفرات

وسبىخيراتهاونهبالمدندمرانهالملكهذاحولياتوتقول.مدةقبلالبلاد

الآشوريينمعالفاصلةالمعركةلخوضيستعدونالبلادامراءكانبينماسكانها،

الفراتالآشوريونواجتاز..للفراتالثانيةالضفةعلىخاريديمدينةعند

عندخالوفةبيتعاصمةسوريفيلهمصنعتقدكانتالتيالسفنبواسطة

المعركةوقعتحيثسوحيوخنداتوولاقيجيوشوتقابلوامع"خاريدي"،

ايلو""عزياما.امامهمالحلفاءانهزمبينما،الاَشوريونفيهاانتصراليَالفاصلة

جديد،منصفوفهلينظمكيبنامدينةإلىالغربنحوانسحبفقدالعنيدالخصم

الاحلامو-موطنبشريجبالإلىوالتجأ"كيبنا"منففر،الآشوريونبهفلحق

)1،(.الآراميين

لهمتابعةمقاطعاتواصبحت،للاَشوريينالبلادهذهخضعتالنهايةوفي

الاخبارهذهوفي.للآشوريينومخلصيننابعينمحليونأوآشوريونحكاميديرها

"ْ"لاقيبلاد:وهيآراميةقبائلقطنتهااقاليمثلاثةعنالآشوريونالملوكيكشف

،بالفراتالخابورمصبحتىالشدادةمنالأسفلالخابورضفافعلىالممتدة

ضفافعلىخنداتووبلادالعشارةوالزورديربينالفراتضفافوعلى

ضفافعلىسوحيوبلادالعراقفيالعبيديوبلدةالعشارةبينالفرات

الحالية.عانةومقرهاالفرات

منطقةفيوالاَراميينالآشوريينحروباخبارالسابقةالنبذةتناولتلقد

03124(41..A .K Grayson, op. cit.)P
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منالأولالنصففيالاَشوريينحكمتحتكانتالتي،الفراتواواسطالخابور

-)1815الأولهددشمشيالآشوريالملكعهدوفي..مقالثانيالألف

IVA Iتلالآنهيالتيأنليل(،مثابة)-إنليلشوباتمدينةكانت(..مق

بعدللدولةالثانيةالعاصمة،القامشليمدينةمنالشرقيالجنوبإلى"ليلان"

الدجلة.وغربيالخابور،شرقيلمنطقةالاداريالمقروبالتالي"آشور")2"(،

فيالميتانيةالدولةوقيام،للمنطقةالميتانيين-الحوريينقدوموبعد

وتوابعها،-انليلشولاتمدينةأيآشور،بلادمنالغربيالجزءتبعها،الجزيرة

السيطرةإلىثانيةعادت..مقعشرالرابعالقرنوفي.الزمنمنقرنمدة

،اعلاهذكرهاالمار،كتليمودورمدينة-الظن-اغلبواصبحت،الآشورية

والاداريةالاقتصاديةالوثائقذلكعلىودليلنا.مدنهااهمأو،المنطقةعاصمة

"سلمانصر"الاَشوريينالملكينعصرإلىوتعودفيها،اكتشفتالتيوالمراسيم

-)1244الأولنينورتاتيكولتىِو.(،.مقا-1)الأول

.)13(.الآشوريينعندوالمنطقةالمدينةباهميةالوثائقهذهوتنبئنا.(.م.ق1'80

وسقطت،الآشوريةالدولةضعفت،الأولنينورتاتيكولتيخلعبعدولكن

المنطقةإلىهاجرواقدكانواالذينلاقيقبيلةمنالآراميينبايدي"دوركتليمو"

اعادهابلطويلًاللآراميينكتليمودورخضوعيدمولم.التاريخهذاقبلتباعاً

لأنهاآشورلسلطة(..مق5701-)1574كالا-بلآشور-الآشوريالملك

بلادهم.منجزء

سياسي-،ذكرتالتيالحروبهذهشباننرى،تقدمماعلىوتأسيسأ

والارضللمرعىطلباًاليهارحلواوالاَراميونالمنطقةورثوافالاَشوريون.اقتصادي

اعترفواحتىالآراميينعلىالغاراتيشنونالآشوريونانفكوما.الخصبة

الاَرامي،بالخطالمكتوبةالوثائقمنوششدل.بوجودهمالاعترافمقابلبسيادتهم

وثائقهموكتبوا،الذاتيبالحكمتمتعواقدالآراميينانكتليمودورفيوالمكتشفة

(42..H Weiss, Tell Leilan and Mari in the second Millennium,AAAS34,)8491( .P155ff)
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كانوالمحيينالحكامانالآشورييناخبارمنونعرف):ا(.وبلغتهمبخطئهم

وعصيانهم.تمردهمحالفيإلّا،بآشوريينيستدلواولم،آرا!يين

علىينيبيتهـ-

الوقت)أيعدان"،"عدن""عدينيمضافاًاليه"بيت"منالاسميثلف

حوضعلىالمملكةهذهوسيطرت(الخ...الحريفأوالاقيظكلافصارالمحدد

نهرحتىالرقيةحدودهاووصلت.لالَيوبلادجرجِميشمنالممتهدالافرات

تلمدينةعاصمتهاوكانت.اخترننوالباببلدتيحتىوالغربية،البليخ

جنوبيكم25الفراتلنهرالشرقيةالضفةعلىاحمرتل)الآنبرسيب

و"سيب"ابن(،)=((و"بر"تل":منمركباًنجدهاسمهاحللناواذا.(جرابلس

شخصاسمبرسيبانعلىبوضوحهذاويدل."سيببن"تلويعني"ديب"أو

الموقع،فيالفرنشةالحفرياتكشفتوقد.المدمرةالمدينةأي،التلاليهنسب

قبلخَرلَةكانتالمدينةهذهانعلى،القرنهذامنالثلاثيناتفيجرتوالتي

واطلق،َالتلفعمربها،الرحالبرسيبحطذلكومعاا.اليها)ْالآراميينوصول

اجرياهاجديدةدراسةفيوجاء.برسيبعنبهتنبأناشيءكلوهذا.اسمهعليه

تلهيكتكاناجوشي"-بيت"كتكمعاهدةعلىودوران")1"ليمار"والسيدان

علىسيكونفانه،أخرىوثائقمنوتأيدالتحديد،هذاصحواذاا!ا(.برسيب

الاهمية.منكبيرجانب

كانماوهذا.المملكةاسمغيرالعاصمةاسماننلاحظذلكعلىوعلاوة

أكدإلىنسبةفالأكاديون.سبقتهمالتيالقبائلعندواستثنائياً،الآراميينعندمألوفاً

آشورالىنسبةوالآشوريون،العاصمةبابلإلىنسبةوالبابليون،العاصمة

الخ.....العاصمة

حىام3/11/869منبرلينفيوجودياثاءعليهااطلعتوقد.الوثائقتثرلم)44(
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،الأولفليصرتجا،تعهدقبلالمنطقةهذهإلىالآراميونوصللقد

اشرفانوماغرالحاديالقرنطيلةوسياشاًاجتماعياًانفسهمتنظيمفيوأخذوا

تمكنوابحيث،والتنظيمالقوةمندرجةعلىاصبحواحتىنهايتهعلىالقرنهذا

الساجورمصبعندوالواقعةبيترمدينهَمنالآشوريةالحامياتوطرداحتلالمن

ضفةعلىالواقعةموتكينومدينةومنجرجميشمنالجنوبإلىبالفرات

فليصر""تجلاتوضعهاقدكانالحامياتانبالذكروالجدير.اليسرىالفرات

عهدفيالحدثوقعبينما،المدينتينهاتينفي.(.مقالأول

عهدفيودون.(.مقAV.-)0101الثانيربيشورالآشوريالملك

A)8الثالثسلمانصع)="أشيي"شلمانو 24 - noالاعواموتمضي.(.مق،

"نيراري"هددويبدأ،الاَشوريينقوةوتتعاظم،المنطقةفياسياداًالآراميونويبقى

بيتبفتوحاتهيصللمولكنهالغربنحوالتوسع.(.مق988)909-الثاني

إلىبجيشهوصلحينما(اسمهيذكرلم)الذياميرهاخافهذلكومععديني

آشورالعاصمةإلىنادرتينفراتيتينسمكتينارسالإلى998عامفسارعالخابور،

طيلةالآشوريةالسيطرةعنبعيدةالمملكةهذهوبقيت.)17(الملكارضاءفيطمعاً

-)884الثانينينورتا(1"تيكولتيالملكينعهد AAAبال"ناصرو"آشور.(.مق

بيتأميرآخونيمنالجزيةبأخذاكتفىالذي.(.مق985)883-الثاني

سلمانصرحولياتكماوردفيعدينيهوابنآخونيفانوكماسنرىعديني

اسمفيهاذكرلوفيةهيروغليفيةكتابةعلىاحمرتلفيوعثر.الثالث

بلادنحوالطريقعليهموسد،وصلابةبعنادالآشوريينقاومالذي")8"(،"آخوني

الاشوريينوبطث!قوةامامالزمنمعضعفتقدمقاومتهانغير.الشماليةالام

بلادمدندمرانهالثالثسلمانصرويخبرنا.عديدةحملاتعليهشنواالذين

الثانيةحملتهوخلال...مق858عامالأولىحملتهخلال"عدينيبن"آخوني

بسلباكتفىبليبدو،ماعلىيدخلهاولمبرسيبتلمدينةحاصر857عام

تلمدينةعلىالهجومعاود856عامالثالثةحملتهوخلال.ونهبهاالأخرىالمدن

الأخرىالمدنخربقدكانانبعد،وجههفيوحدهاالمرةهذهفوقفتبرسيب

.194(47..H Sader, op. cit.)P
0181(48..H Sader, op. cit.)P
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سلاحخافقدعدينيبناخونيانالأشوريةالوثائقوترويلها.المَابعة

الملكدخللقد.اليمنىالفراتضفةإلىهاربأمدينتهفتركالثالث"سلمانصر"

الواقعةعدينيبيتدولةومدناراضيجميعومعهامقاومةدونواحتلهاالعاصمة

"آخوني"يطاردولمالنصر،بهذاسلمانصرواكتفى،اليسرىالفراتضفةعلى

نحومتجهاًايار4بتاريخنينوىمنخرجحينما،..مق855التاليالعامفيإلا

اعتممقدكانالذيعدينيآخونيليلاحقاجتازهالفراتوصلولما.الغرب

وصعد.ملكهلعاصمةإلمقابلةالجهةعلىالفراتنهرحوضفيجبلبقمة

إلىاسرىواقتادهمجيشهوافرادآخونيعلىوقبضالجبلوجيوشه"سلمانصر"

يحكمهاآشوريةمقاطعةإلىواحالها،الدولةهذهعلىقضىوبهذا"آشور")94(.

إلىبرسيبتلمنعاصمتهااسمبدلبلالاجراءبهذايكتفولمآشوريوالي

الثالثفليصرتجلاتعهدوفي.سلمانصرحصنأي"كورسلمانصر"

مدينهَكانبرسيبتلويبدوان.حرانلولايةتابعةالمقاطعةهذهاصبحت

آخونيحكمنهايةكانتلقد(.)َبرسمِبااسمهاوكانالهلنستيالدورفيعامرة

الملكمنكلًاعاصرقدآخونياننعلمونحن..مق855عامعدينيبن

)858-الثالثو"سلمانصر"(،.م.ق985-)883الثانيبال"ناصر"آشور

4*Aهددعهدفيالعرشاعتلىقد"آخوني"يكوناننستبعدولا.(..مق

يذكراندونعدينيبيتاسمذكرالذي00(.مق988-)909الثانينيراري

منالأولالنصففيحكمقدآخونييكونالاساسهذاوعلىاميرها.اسم

النصففىِوحكم،الحكمفيسبقهقدعدينيوالدهوأن..مقالتاسعالقرن

واضحةآخوني-عدينيعلاقةكانتواذا..مقالعاشرالقرنمنالثاني

مؤسسبرسيبمعالاميرينهذينعلاقةفان،الآشوريةالمصادرعلىبالاعتماد

ذلك.عكسالدول

الاَراميينانمنسلمانصرقالهماالىالرجوعمنلنالابدالحالةهذهوفي

)0101-الثانيآشورربيعهدفيموتكينووبيترومدينتياحتلواقدكانوا

فيهنااقدامهمثبتواقدبرسيببقيادةالآراميينانيعنيوهذا.(..مق079

.der,op. cit. .P 58 ft!(.94)حH

3.(05,Thurean Dangin, op. cit.)P
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"برسيب"حكميكونانالمحتملومن،.م.قالعاشرالقرنمنالاولالنصف

i.*(والعاشر.القرنمنالثانيالنصفإلىامتدقد Iفيكون،كذلكالأمركان

بينحكمقدآخرحاكماًأننفترضلأنداعيولا."برسيب"خليفةهو"عدينىِ))

"برسيب":همعدينيبيتملوكاننجدتقدمماإلىواستناداًحكمهما.فترتي

نتائجإلىعدناواذا.الزمنمنقرنحواليحكمواالذين"،و"آخوني"و"عديني

هناكيدملمالآراميفالحكم،النظريةهذهتدعمانهانجد،الاثريةالحفريات

(.قرن)اْمناكثر

فماذاالآشوريةالوثائقمناستنتجناهكماالمملكةهذهتاريخعنتحدثنالقد

"كتك"ملك""برجايةمعاهدةلنصدراسةاحدثففي.؟الآراميةالوثائقلناقدمت

"اندريهافترضالخصوصوبهذا43(:ص)انظر"ارفاد"ملكايل""متعمع

))ليما jJ((شمشيهوبرجايةوبرسيبتلهيكتكان"دوران-مارىجان

النصفخلالبرشيب(تل)-،آشيردشلمانوكارعلىوالياًكانالذي(،ايلو)2ْ

إلىننتقلحينالموضوعهذاعننتحدثوسوف،.م.قالثامنالقرنمنالأول

شمشيصيتذاعولقد.اياهاالمعاهدةإلىونتطرقاجوشيبيتمملكةفصل

وغزواته،جيرانهمعحروبهلكثرةوالشامالشاميةوالجزيرةآشوربلدانفيايلو

المناطقاسماءوعلى،وافعالهالقابهعلىيحتوينقشوصلناوقد.لهمالمتكررة

الممتدةالسهولعبر،الامانوسجبالحتىالأعلىالزابمنوتمتداخضعهاالتي

تزينكانتبازلتيةاسوداجسامعلىالنصنقشوقد.()3ْطوروسمنالجنوبإلى

وتجميلتحسينِمثلاخرىباعمالقامبل،فحسبهذاوليس.برسيبتلباب

للملوكقوياَنداًكانانهكلههذامنواهم.لهابتابعةالمدنوبعضالعاصمة

علىنفسهتصويرفيوخاصة،شيءكلفيفجاراهم،عاصرهمالذينالآشوريين

والحق.()"ْهداياهممعالضيوفأوالأسرىأو،الاتباعيستقبلوهوالقصرجدران

134.(51.Thurean Dangin, op. cit.)P
(52..A Lemaire,...te op. cit. .P43)H

93.(53..A Lemaire,...te op. cit.)P
5(54..A Moortgat, Altvorderasiatische Malerei,)9591(Abb)
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الذي،الواليهذاعصرإلىتعودالمدينةهذهمنوصلتناالتيالآثاراهمانيقال

كتاباته.فيآشوريملكأياسميذكرلم

للآراميينبقيقدعدينيبيتفيالحكميكونالائنانقالهماصحواذا

السيادةتحتولكنبعد(،وما25انظرص)بحيانيبيتفيلهمبقيصا3

السياسةفيالاساسيةالمعالماحدإلىبوضوحالظاهرةهذهوتشير.الآشورية

يديرونرعاياهمعلىملوكاًالمحليينالحكامعلىالابقاءوهو:الآشورية

القبليالنظامعلىالابقاءذلكفيوالخكمة.الآشوريللملككولاة،المملكة

طاعتهم.ويضمنونشرهمفيأمنون،الآشوريةالسيادةظلفيالمتفككالآرامي

الوثائقمنمستقاةالمملكةهذهتاريخعنتفاصيلاعلاهذكرناولقد

منلأفخاذمنازلإلّا،راينافيتكنلم،لمدنذكرالوثائقهذهاكثروفيالاَشورية

اسماءعلىونقعافخاذهاشيوخوعاونهاميرهاحكمهاالتي،عدينيبيتقبيلة

1("بشريجبلمنالشمالإلىالممتدةالمنطقةففي.متباعدةأومتقاربةالمدنهذه

اقصىفياما.آزمع-)و"عزمو"(الجندلبدومة)تذكرنا""دوميتيمدينتيكانت

وأ،الغربيالشمالإلى"،ابي"كفرأو""كبرابيفكانت،الثامبلادمنالشمال

منهاالغربإلىأواورفهمنبالقربتكونوقد،برسيبتلمنالشرقيالشمال

الارجحعلىكانتوبجوارها(.)َجرابلسشمالياليسرىالفراتضفةعلى

."خبوني"فقروأو"خبوني"بقرومدينة

كانت)جرابلس(جرجميشمنوالشمالالشرقإلى،المنطقةنفسوفي

منالشمالإلىصلل"(و"بيت"اصاليو"بيتو"يورمران"""لالاتي:مدن

.)10(طاش""ارسلان

)سارين(سورونوفكانتمنهالغربإلىاما،الفراتمنالشرقإلىهذا

حواليتبهجازيانمنالشرقيال!ثممالإلىالساجوو،لنهراليسرىالضفةعلى

الثممالإلىبشيعتل)-باشيراتلو)مجهولة(،)فاريفا(أوياريباو،كم15

إلىوتقععديني"،د"بيتتابعةنفسهاهيكانتالتي)7ْ(،دابؤمنالشرقي

0001(55..H Sader, op. cit.)P
01195(56..A Lemaire,...te op. cit.)P

011101(57..H Sader, op. cit.)P
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حلب.محافظةفياخترينمنالشمال

الفراتحوضفيانتشرواقدعدشيبيتقبيلةافخاذانهذافيويبدو

بيتجناحيبينوقعتالتي،جرابلسدونماحتىبشريجبالمن

قويق،حوضمنالشماليوالنصفالساجورحوضمنويتألفالغربي:عديني

تلوالفراتعلىبرسيبتلبينالواصلالخطمنالشمالإلىويمتدوالرقي

البليخ.علىابيض

فيمدينةلأيذكراًاياهاالآشوريةالوثائقفينجدلابل،وحسبهذالي!

وفي؟:السببهوفما.بشريجبالومنطقةبرسيبتلبينالفراتحوض

والبليخالساجورمصبيبينمدينةأيةذكرعلىتأتلمالآشوريةالمصادرانالواقع

تبدأكانتالشماليةالثامبلادعلىالآشوريةالحملاتسلكتهاالتيالطريقلأن

علىجوزنو،نصيبينبوتمرنينوىأو)النمرود(كلخوأوآشورمن

عنوقدنجم.الفراتعلىجرجميشثم،البليخعلىحرانوالخابور،منابع

الحربيةالعملياتمسرحعنبعيداًالفراتحوضمنالجزءهذابقيانذلك

إلىافتقدناوبالتالي،فيهتنتشركانتالتيالمدنذكرالكتابفاهمل،الآشورية

ضدشيخهالنجدةسارعتوانلابدالتيعدينيقبيلتهافخاذوعنعنهمعلومات

الآشوريين.

جشبيتأواجوشيبيتمملكةو-

هيمماوضعاًوافضلعدداًاكثرنمتلكهاالتيالوئائقتكوناننتمنىكنا

بعرضووافيةسهلةالمملكةهذهتاريخكتابةتكونحتىايدينا،بينالآنعليه

الاَرامية.الممالكعصرخلالالشامببلادالسياسيةالحياةفيدورها

دورفيمنهاالمكتشفباستنطاقملزموننحنلذا،كذلكليسوالأمر

محافظةتلالفيظهرتحجريةكمسلاتأو،الآشوريينالملوكمحفوظات

،قصيرةوعباراتجملامامانفسنانجدالاخبارهذهنشقرىءوحين،حلب
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(.)8ْمتكاملغيرسردفينلمسها

إلىحملتهاثناء.(.مق)بالناصرآشورذكرهبماوسنبد(

-All)عاميبينلبنانو"جرجميشدا AV1حتىلانهالمملكةهذهعن(.م.ق

العمقسهلفيبتينامملكةمدناحدى،كونلوانفيعنها.خبراقدمالساعة

الذهبمنهامغريةوكانت،ياهانيجوشيمنالجزيةاستلم،عفرينوحوض

(.)9ْوالمفروشاتوالملابسوالفضة

واصبحتفيمابعد،المملكةاليهنسبتالذيهونفسهجوشيانونرجح

اليهنسبعلماسمهوياهانو.ياهانيمنبدلاًاجوشيبيتتعرف

فيتأسستالمَي،الآراميةالمملكةلهذهالاقدمالاسمبالتاليوهوأ.جوشي9

المملكةعاصمةلأنمكاناسميكونانونستبعدالعصر.هذاقبلحلبمحافظة

824-)الثالثسلمانصرعصروفي،ارفادكانت nonآشور.(خليفة.مق

هوآرامأنذلكومعنى)6ْ(.جوشيعلىحاكماًآرامالشيخكانبالناصر

الملكأوجدوالدإلىالمملكةنسبالآشوريينعادةمنلانجوشيخليفة

.والدهاسمذكرمعيقابلونهالذي

وتبعهالثانيبالناصرآشورعصرقبلحكمقدباهانيبدوانولهذا

ملوكهماولئك.الثالثسلمانصردمعاصراًآرامثم.لهمعاصراً!جوشي"

يشتركولم.الجزيةلهمدفعوابل،الآشورينيحاربوالمالذينث!اجوشيابيت

الجزيةدفعبل،853عامالآشوريينضد"قرقر"معركةفيولاالحلففي""آرام

الامبلادممالكضمقدالحلفهذاانبالذكروالجدير.الآشوريللملك

الاخبارفينسمعولم.الشماليةالثامبلادممالكتدخلهولم،والوسطىالجنوبية

ضدعدينيبيتالقويةالشرقيةجارتهاساعدتقداجوشيبيتمملكةان

يثرولمالمملكةهذهناريخفيبحثقدفرزتحربالدكتورانالىهناالنظرالفتانوشتحسن)58(

بيهاومن،الآراميةالممالكصادر""هلينالدكتورةدرصتبعدهومن.مئكورأعليهاطلعنيبلبعد،بحثه

القارىءلمهمةونهيلأوحديمئها.قديمهابهاالمنعلقةالوثائقكلجمعتوتدأ.اجوشي!بيتمملكة

المصدر.هذاالىبالاشارةهنانكتفيوالمراجع

401.(95..+ Seder, op. Cit.)P
501.(06..H Sader, op. cit.)P
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والحادي984العاشرحكمهعامفيانهسلمانصريذكرذلكومع."سلمانصر"

وحرقاسوارهمدكفقدلأ؟"آرامدمدينةمئةوخربهاجم..مق848عئ!ر

التدميرلسببذكراًولا،مدينةلايةاسماًفيهانجدفلاالجملةهذهونقرأ.)61(منازلهم

الخرابولأن،كثيرةلأنهاالأسماءذكرإلىبحاجةليس"سلمانصر"لأن،والخراب

ديدانه.كاناوالتدمير

ماوبعد.اجوشيبيتعنالاخبارشحتالثالثسلمانصروفاةوبعد

الثالث"نيراري-"هدديذكر،الثالثسلمانصروفاةعلىعاماًعشرينمنيقرب

'VASا)5 - Aملكهاوكان،اجوشيبيتعاصمةارفادغزاانه.(.مق

"عترسمك")62(.

علىسراقببجوارأفسقريةفيعثر3091عاموفيالحظولحسن

)انظرصتقريبأ..مق081عاملحوالييعودذاكراسمهحماهلملكنصب

ضم،ذاكرضدتحالفقيامعنتحدثنامنقوشةكتابةوعليهبعدها(،وما912

الذي(،جوشيابن)-برجوشيالمح!دكدمقملكهددبرجانبإلى

كانواذا.آرامابنانهاومرذكرهما،اللذانآرامواخجوشيابنانهنرجح

القرنمنالثانيالنصففيحكمقدبرجش()-برجوشييكونكذلكالأمر

ذكرقدالأخيرهذالأن،الثالثنيراريهددعصرقبلتوفيوانه،..مقالتِاممع

كانتوان.(.م.ق019V)عامحوالياارفاد"ملكادرامو"بن"عترسمكاسم

الكفاية،وعدمالندرةفيكسابقتهاحماهملكذاكروالثالثنيراريهدداخبار

وفي،قبلمننألفهلمشيءوهو،المملكةعاصمةلارفادذكرأالأولىفينجد

.نعتقدهماعلىلاهميتهبعدفيماالمملكةاليهنسبتالذيبرجشالملكالثانية

حكمالذيادراموالعرشعلىخلفهوقد،آرامابنهوالاخيرهذاويبدوان

منتبعهوما،الثالثسلمانصرموتْوكان.عترسمكتبعهثمقصيرةمدة

هددتوفيوحينما،الآشوريةالدولةبضعفايذاناًآشورفيداخليةاضطرابات

،والسكونبالهدوءاتصفتزمنيةحقبةعتبةعلىالمملكةتركالثالثنيراري

(61..H Sader, op. cit. .P701)f
311(62..H Sader, op. cit.)P
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745)عاممنخلالهاحكمواالذينالثلاثةالملوكوجنوح - rنحو.(.مق

الواليانبلوحسبهذاليس.المجاورةالبلادغزوعنوالابتعاد،والراحةالسلم

.(.مق)081-783الثالثنيراريهددعاصرالذي،ايلوشمشيالآشوري

)772-الثالثآشوردان.(وق.م)782-772الرابعسلمانصرو

فياستقلقد.(.مق)754-745الخام!يراريآشورو.(.مق755

المناطقعلىوهيمن(آشيي)كارشلمانوبرسيب،تلعاصمتهاكانتالتيولايته

37(.ص)انظرأالشابلادمنالشمالية

آرامي،اصلمنانه"دورانمارىليمِر".و"جان"اندريهالسيدانويرجح

ويلعبو"برجاية(1،ايلو""شمشي:اسمينويحملصلل"،"بيتاقليمومن

برسيب(.)تلكتكوملكبرسيب(،)تلآشييكارشلمانو)والي("تورتان"

؟:التعليلهذافيالباحثانيعتمدفعلام

فرصةللباحثين29(و27ص)انظريسعيهددتمثالاكتشافاتاحلقد

(1يسعي"هدديصفإذ،الاَراميةالممالكفيالآشوريينالولاةمكانةعلىللتعرف

)والي(شاكنو،الآراميالنصفيازرانووسيكانووجوزنملكنفسه

رعيتهعلىآراميملكفهو.الاَشوريالنصِفي""ازرانيو""سيكانيو""جوزن

والياًايلوشمشيكانالحالةهذهعلىوقياساَ.عليهاآشورياًوالياًووظيفتهالاَرامية

التيالسابقةالآراميئالمملكةفيالخاصةبالاستقلاليةيتمتعآرامياًوملكاًآشورياً

34(.صعدينيبيت)راجععدينيبيتباسمتعرفكانت

هوايلوشمشيالاسمبدء،ذيبادىء؟برجايةباسمتسمىكيفولكن

فمثلاً.دقيقةغيرالآراميبالخطالاَشوريةالاسماءوكتابة،آراميأوآشورياسم

النصوصِوفي.الآراميفي"نوري"سيكتبالآشوريفىِ"نوري"شمش

واحياناَالنسبفيكتبالآراميةفياما،عادةالوالينسبيذكرلاالآشورية

أوالسلالهَاسمهوجش(ابن)-برجضفمثلًاالشخصاسمعنبهيستعاض

"برجش"عنفالحديث،الحاكمالشخصإلىاحياناًبهيشارالتيالحاكمةالاسرة

لاقد(الجاهابنأوجاية)ابنمعناهبرجايةو،بذاتهحاكمشخصبهمقصود

البيتاسمبلهدد(الربابن=هدد)ابنبرهدداسممثلشخصاسميكون

شمشينسبهوبرجايهَاننرجعالاساسهذاوعلى.برجشمثلالحاكم
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1()63(."كتكملكايلو

ذكربل،جايةاسمالاَنحتىالمكتشفةالآراميةالنصوصتذكرولم

فمن.جاونمنالجزيةاستلمانه.(.مق824)858-الثالث"سلمانصر"

"سلينا"باسماقترنقدجاونانحيث.جاونيساويجايةانالمرجح

هوسهلساروجيو.ساروجيبلادهوملكجاونفيكونساروجيأو

"حجاب"تلالاَنوسطهوفيالعربعينبلدةمنوالجنوبالشمالإلىساروج

تقعكانتالتي،ساروجالآراميةالمملكةعاصمةساروجالارجحعلىهوالذي

المستبعدمنوليس.لهاتابعةنظنماعلىوكانت،عدينيبيتمنالشمالإلى

سلالةسقوطبعدالبلادهذهحياةفيدوراًلعبتقد.المالكةالسلالةهذهتكونان

أحدوتنصيبمعها،التعاونفضلواقدالآشوريينانيبدواذ"،عديني"بيت

)64(.آشوريحاكممنبدلَاَالبلادعلىوالياًافرادها

ملك)-برسيبواليايلوشمشيانالقائلالرأيمنشيئاًعرضنالقد

.ارقادملكعترسمك"بنايل"متعمعمعاهدةابرمالذيبرجايةهوكتك(

فيالاقوىالطرفكتكملك"برجاية"بللتعريفكتمهيدذلكواوردنا

بعد(.وما49)انظرصارفادبتاريخولعلاقته،المعاهدة

نجهله.لسببارفادعلىفرضتقدالمعاهدةهذهانفيشكمنوما

فيارفادملكايلمتعو،كتكملكبرجايةبينيعودلخلافانهونرجح

"ارفاد"قيّدالذيد"برجاية!النصرفكان.الثمماليةالشامبلادعلىالهيمنة

نرجحاخرىجهةومنجهةمنهذا.والخرابالدماربهاحلنقضتهااذابمعاهدة

كلمةليجمعآشوريكواليقومهفيمكانتهاستغلقدايلعشمش)-برجايةان

لهفاستجاب.القديمةحدودهمعندفيوقفونهمالآشوريينيرهبونعلهمالاَراميين

"هددزيراري"ذكركماادراموابنهوعترسمكانعترسمك"0بنايل"متع

عقدالذي،الخامسنيراريآشورالآشوريالملكعصرقبلتوفيوقد،الثالث

ناونرجح.ايلمتعوبرجايةمعاهدةفيالثانيالطرفايلمتعمعمعاهدة

بموتهالذي،..مق873عامالخامسنيراريهددوفاةبعدحصلتقدوفاته

.A.Lemaire,...te op. cit. .P43 ff)!ك(

(64..A Lemaire,...te op. cit. .P53ff)
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معالمعاهدةويعقدولايتهفييستقلانبرجايةأايلو/!شمشيدالفرصةسنحت

نعتقد.ماعلىالرابعسلمانصرعهدفيالعرشاعتلىالذيايل""متع

و)آرامأ!وإجوشي"ياهان!!ارفاد":فيالتاسعالقرنملوكراينالقد

كلماالجزيةلهميدفعون،للآشوريينخاضعينتابعينو"عترسمكأو"ادرامو"

اختارلقد.ذلكغيرافعالهمنفيستبانايلمتعواما.الشامبلادفيمروا

ذلكفيوفقواانهمويبدو.الآراميينكلمةلجمعايلوشمشيمعالتحالف

فيانتشرواوالذينإ،السفيرة9نصفيذكرواالذينالآراميينحولهمفجمعوا

حتىشمالأاعزازومنغرباً،الامانوسجبالحتىشرقاًالبليخٍمنالممتدةالمناطق

6(.جنويا)ْودمشقويبرودالبقاع

"نيراري"آشورعهدفييبدوماعلىماتاذايلولما"شمشيدالأمريطلولم

الحلفعقدوفرط،الأقوىحليفهايل""متع!قد(.م.ق745-)754الخامس

الذينالآشورفيضدالميدانفيوحدهوبقي.الآخرينالآراميينومعمملكتهمع

ايل""متععلىقويةحملةالخامسنيراريآشورجهزحيث.منهللانتقامسارعوا

عنبالامتناعايلمتعقيهايتعهد،الطرفينبينمعاهدةتوقيعنتائجهامنكان

الآشوريين.محاربة

عنيفتشفاخذ،الصميمفيجرحقدايلمتعيكونالحدثوبهذا

)765-حواليالثانيساردورمعيبدوماعلىفتحالف،المأزقهذامن!خرج

مععهدهونقض،للاَشوريينقوياخصماكانالذياورارتوملك.(.مق733

يليدوأ9وممالك،الث!مالآراميحولهجمعثم،الخاص"نيراري"آشور

لاورارنو:تابعةكانتالتي""جريمو"كوموخو"و

727)45الثالثفليصرتجلاتوذلكحدثلقد _ vبدايةفي.(.مق

يرنوكانالذيوهو،الاحداثهذهإلىبجديةالنظرإلىذلكفدفعهبالحكمعهده

الآراميين.محاربةفياسلافهآثارواقتفاءآشورمجداعادةإلى

نحو..مق743عامقويةبحملةسارحتىالجيشتنظيممنانتهىانوما

المعركةووقعتالثالثساردورهاجمهحتى،الفراتإلىوصلانوما."ارفاد"

منطقةفيجرجميشالشماليالفراتضفافعلىوالاورارتيينالاَشوريينبين

(65..A Lemaire,...te op. cit. .P72ff)
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زحفهفليصرتجلاتوتابع،الاورارتيونوانهزمالآشوريونوا!مر"بيرجك"

منهاوجعل،بيدهفسقطت.(.معاممنفحاصرهاارفادنحو

آراميوقبلهمخضعمثلماللآشوريينالشمالآراميوخضعوبهذا.آشوريةمقاطعة

.الجزيرة

الممالكاسماءذكروسعنافيبك،ارفادحدودتعيينبمقدورناولي!

1(برسيب"تلمقاطعةحدودإلىالفراتإلىوصلتالشرِقففي.لهاالمجاورة

وفي.لعشوحماهمملكةجاورتهاالجنوبوفيسابقاَ(عدينيبيت)مملكة

إلىالغربمنفجاورتهاالشمالفىِواما.العمقسهلفيانقيمملكةالغرب

ومن)جرابلس(.جبيلوجرجميشو،وكوموخ،شمالممالكالشرق

كانتسمعانوالسفيرةوالبابواعزازوعفرينمناطقانالمؤكد

لها.تابعة

نذكرانوحسبنا،المملكةهذهفيالحكمشكلنصفانإلىبحاجةولسنا

الآشوريةالوثائقفيذكرتالتيالمدنوما.الأخرىالآراميةالممالكمثلكانانه

"اجوشي"عشيرةافخاذمنازلسوى،اجوشيبيتمملكةاملاكمنانهاعلى

الاَشوريين:الملوكحولياتفيذكرهاترددالتىالمدنومن."تج!"أو

حوالي،عرانتلفهيوغيرهفرزاتحربالباحثموقعهاويحدد:عرنه

تكونوقد.الجبولمنطقةفيحلبمنالشرقيالجنوبفي،الشرقإلىكم02

:العبارةبهذهدوماًيصفهاكانالثالثسلمانصرلأن)66(للمملكةالثانيةالعاصمة

عرنهانهذاومعنى..)67(.مملكتهمدينة،عرنهمدينة،آراممدنمناقتربت

الافخاذ.شيوخاقوىفيهاوكان،الأهميةبالغةكانت

عرنه،يذكرونكانوا،كُتابهالاصحعلىأوسلمانصرانوالواقع

:تقع؟واينالمدنهذههيفما((مدنهمنمئة))عداعبارةويضيفون

اسماءذكرعنالآشوريينالمذكراتكُتابإحجامانبدءذيبادىءنرى

،المكانضيقبل،الأهميةعدمبينهامنلي!اسبابعدةإلىيعود،مدينةالمئة

ذكرقدالثالثفليصرتجلاتانالحقيقةهذهيدعمومماالعدد.فيوالمبالغة

77.(66..A Lemaire,...te op. cit.)P
01801(67..H Sader, op. cit.)P
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ذلكمناقلبلمثةتكنولمارفاددالتابعةالمدناوالمنازلاسماءحولياتهفي

:المدنهذهومنبكثير

إلىكم/14/حواليالنهرإ،حوارة9الارجحعلىهيالتي:حواراته

".رفعتاتلمنالشرقيالث!مالالرق

تربالنيربلْيربص:.الحاليةاعزازبلدةوهيعزازو:خزازو/

منالشرقيالشمالإلى"صوراني!تلوهيسارونا:.مجهولةتوكو:!حلبأ.

يسارإلى/كم25/حواليحلبمنالشرقإلى!ابوضنةتل9وهيدئيالْو:.حلب

و"ديرحافرأ)68(.حلببينالعامالطريق

ujمدنفهناك،فليصرتجلاتحولياتفيذكرتقدالمدنهذهكانت

التيالمناطقعلىالتعرفلناتتيحكانتاعلاهالبهاالصثمارالمعاهدةفيذكرت

غيراسماءهاانولو،بدقةموقعهاتحديدبمقدورنالوكان،المعاهدةشملتها

منازلوهي.عليهاالمختلفغيرالتامةالاسماءإلىنعرضهكذاوالحال.مشوهة

عاصمة"شمالامدينةمنوتمتد،المعاهدةنصوصتكفلالتيالآراميةالقبائل

عبرومنهادمشقووالبقاعوالغابالعمقعبرالأسودالنهرمنابعقرب!يَادي"

و"كتك".الرقةإلىالبادية

غيرآراميةممالكتخصانهاالاسماءلهذهمطالعتناعندنلاحظهماوأول

؟:المعاهدةفيذكرتاذنiفلماذ،ارفادوكتكُمملكتي

طرفيالتزاماتوعلىنصها،علىلتشهدالمعاهدةفيذكرتانهاونرى

هامانامرانهناكبل،الأهمهذالي!وبنظريالاَخر.نحوالواحدالمعاهدة

:آخران

وإلأوافخاذهاآراميةقبائلمنازلإلاليست،ذكرتالتيالامكنةاناولهما

الجغرافية.دلالتهاوليستالسكانيةدلالتهاهوالمهملأن،ذكرتلَما

بالاخوةيشعرونكانوافقدممالك-قبائلإلىالآراميونتفر!وانْوثانيهما

الملماتفيبعضبعضهمويثدونوالشدائد،المصائبعندوالتعاضد

ذلك.علىالآخرونشهدماشيءعلىمملكتاناتفقتواذا،والمصائب

(68..H Sader, op. cit.!0,127152)f
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"كتك"بينجمعالذيالحدثاهميةانإلىتيرانكلههذامنوقصدنا

الشهود.هؤلاءعنهعبرالمملكتينومكانهْو"ارفاد"،

شمال:ياديمملكة-خامساً

قرب،""زنشرليبلدةالآنوهي.المملكةهذهعاصمة""شمالمدينةكانت

الأسودنهروحوضالامانوسجبالعلىسيطرتوقد)قراصوه(،الأسودنهرمنابعِ

تقريباَ.

وحينما،اليهاالآراميينوصولقبلمهملةصغيرةمدينةكانالموقعانويبدو

،مزدوجبسورفحصنوها،جديدمنتظيمهااعادوا،لهمعاصمةالآراميوناتخذها

المتنوعة،النقوشذاتالحجريةاللوحاتبأحنالمزوقةوالبواباتالابراجوتزينه

القديماسمهابدلواانهمالظنواغلبوالقصور.المعابدشيدواالسورداخلوفي

المعنىهذاومثل.العربيةفيكماالشمالجهةأي"شمال"إلىنجهلهالذي

سميتفهل،بالشماليةالعاصمةبوصفمنهالقصدعننتساءليجعلناالجغرافي

؟الشمالاقصىفيتقعلأنهاشماليةاو؟!جنوبيةلعاصمةنظيرةلأنهاهكذا

بهذاسميتانهاونرجحالشامبلادمنالشمالاقصىفيواقعة""شمالانالحقيقة

ومطلعٍالحاليالقرننهايةوعند)68(.الشمالفيآراميةمدينةاقصىلأنها،الاسم

ايضاكانعليهعثرتومااطلالها.علىبالكشفالمانيةبعثةقامتالقرنهذا

لناتحكي،حجريةولوحاتنصبعلىنقثمت"شمال"ملوكلبعضكتابالف

كتابةالكتاباتهذهومنالصغيرةالمملكةهذهملوكمنعددسيرةعنهامهْاحداثاً

لاسلافهتعدادفيها(.م.ق)825لعامتعود""شمالملوكاحد""كلاموهدهامة

ولا.لكلاموه(الأكبر)الأخ"و"شالكلِاموه()والد"،و"خيَه"و"بَمَه"جبر":وهم

هو"جبر"انالمرجحمنولكن.اسماءهمسوىالاربعةالملوكهؤلاءعننعرف

)858-الثاكسلمانصرعصرإلىتعودكتابةفينجدلأنناالمملكةمؤسس

نسبهوقد"بَمَه"ابنالحقيقةفيوهو"جَبَر"ابنهو)خئه(خيانو"9ان(..مق824

السلالة.هذهمؤسسلأنهاليهالآشوريون

-ل-ا-م-سالنحو:هذاعلىالآشوريةفيلورودهشمألالاسميقرؤونالباحثينانونلاحظ1()68

مهموزة.غيروللامالميمحرتبينالالفلانشمالالقراءةنفضلونحن.شمالالىنةشمالي:ا
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الذكطصمدبعل:كلاموهكتابةنهايةفيالواردةالتاليةالجملضوءوفي

بَمَه(ربخمون)بعلأيلِبَمهالذيخمونبعل،جبعربصمد)بعلايلجبر

غيراسرةهومنالدولةمؤسس"جبر"ان،العلماءاستنتج،البيتسيدايلوراكب

يعنيوهذا.((و"كلاموهشال"9و"خيهااسرةغيراسرةإلىينتسبالذيبَمَهاسرة

-اصاربَمَه"9وفاةوبعد."جبر"وفاةبعد"بَمَه"اسرةإلىانتقلقدالحكمان

"جبر"بينالعلاقةتوضيحنستطيعلاانناومع.كلاموهوالد"خَيَه!اسرةفي

حكمعلىالتعاقباننرىفاننا،كلاموهوn)شال"والدو"خيه"و"بَمَه"

اسلافحكمزمنتحديدعليناويبقى،صحيحكلاموهاوردهكما"شمال"،

الآشوريةالتاربخيةالمعطياتضرءفيو"شال""و"خيهبَمَه"و""جبر":كلاموه

التالية:

85)عاميفيالثالث"سلمانصر"دالجزيةكلاموهوالد"خيه"قدملقد A

)96(.لحكمهالأخيرةبالسنواتاعدائهعلىكلاموهبهواستعان.(.مق853و

الثالثسلمانصرعاصرواقدو"كلاموه"وإشال""خيه"منكليكونولهذا

نافلابد..مق858عامالجزيةدفعقد"خَيَه"انوبما(...مق824)858-

ومن(...مق)853عامبعدتوفيوانهالتاريخهذاقبلالعرشاعتلىقديكون

سلفيهحكميقعبينما.م.قالتاسحالقرنمنالأولالنصففيحكمانهالمرجح

النصففيحكمافقدكلاموهو"شال"اماالعاشر.القرنفيو"بَمَه""جبر"

..م.قالتاسعالقرنمنالئاني

جبرمَلِكَ:قالفقد،المملكةبشؤونيهتموالماسلافهانكلاموهويدعي

ولمأبي!خيَا!،وكذلكشيئاً،يفعلولمبَمَهوكذلكشيئاً،يفعلولم،ياديعلى

ولعل-117(.116ص)انظرشيئاً،يفعلولمشالاخيوكذلكشيئاً،يفعل

كانربماولكن،شهرتهليظهراسلافهدوراهميةمنالتقليلفيبالغقد"كلاموه"

السابقة.للاوضاعووصف،الحقيقةمنشيءقالهفيما

بدواًكانواعندماالأسودنهرحوضإلىنزحواقدالآراميينانالمرجحومن

واخذوا،السابقِنبالسكانواختلطوا"شمال"،فيشيوخهماستقرثمرحلًا،

بقيادةالمملكةاسسواذلكلهمتمولماواجتماعياً،سياسياًانفسهمينظمون

016-915(96..H Sader, op. cit.)P
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ينصرفانالطبيعيومن.سلطانهمتثبيتفيالأولالفضللهكانالذي!جبرأ،

امورهاوتنظيم،المملكةاركانتثبيتالى-نفسههوفعل-كما)جبر"خلفاء

اعمالهم.علىيشهدخالداًهاماًشيئألنايخلفوافلموادارتها،

،العمرانالىفالتفت،مسمبينوالاستقرارالامنوجد،»!كلاموهجاءولما

قويةدولةمنهاوجعل،المجاورةالدولمستوىالىبالدولةالنهوضباسبابواعتنى

فيخصومهماقوى،الدانونمملكةوكانت.اراضيهاعلىتحافظكيفنعرف

متركيلو06،!سيحان9حوضفي"تبه"قرىالأن!ازيتاودااوعاصمتها،الشمال

فيالتوسعوحاولوا،كلاموها"9بتحرشواوحينما.""مرعشمنالغربي0الجنوبإلى

الارجحعلىحربدونبلادهعنفصدهم،بالآشورفيعليهماستعان،اراضيه

بارعوسياسيالاعداء،مجابهةفيكفؤانهفاثبت.معهممجابهةايةيذكرلملأنه

شرهم.ويتقيرضاهمليكسبالآشورييناقحم

ايضاًبل،فحسبالخارجيةللمخاطرتمديهفي"كلاموه"كفاءةتظهرولم

فيوتتمثل،مستعصيةيبدوماعلىكانتالتي،الداخليةالمشاكلمعالجةفي

)البعرريم(،"رمربع9واد)الموشكابيم(!مبكشإمادبينالخلاف

الىمكانتهورفعوا،(("كلاموهشغلواالذينهؤلاءهمفمنومابعد(161ص)انظر

؟:بينهماصلحانبعدالتاريخفيالمصلحينعظماءمصاف

)المستقرون:ويعنيبكشفعلمنمفعولاسم:مبكمشوال

قبلكانواالذينالاصليينالسكانفئةإلىيشيروقد(الخ....المقيمون

عامة.والحرفيينالفلاحينإلىأو،الآراميين

اليف،غيرمتحضر،)غير:ويعني)بعاراربعمن:مرربعوال

طبقةإلىاوالبدوالاَراميينمنالحكامطبقةإلىثيروقد(.الخ.....جلف

هاتينمنيتألف"شمال"مجتمعكان،""كلاموهذكرهماووفق.الحكامالمشايخ

فلاحونوقوامهاالعواموطبقةوالاغنياء،والمتنفذينالمشايخطبقةأيالطبقتين

يتضورون"موشكابيم"ادكاناذجداً،كبيراًبينهماالفارقوكانورعاةوحرفيون

ومن:عنهموالحيفالضيملرفعفسارع.العرش"كلاموه"اعتلىحينماجوعأ،

يرلممنهمومنوذهباً.وفضةقطيعايمتلكجعلهبحياتهبقرةأوشاةيرلممنهم

نحوهماظهرهلماودهمفكسبالثياببأحسنكساهولادتهمنذفماشقطعة
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سيرته.فيذكركماللامهاتالابناءاخلاصلهفاخلصوا،صادقعطفمن

منا"موشكابيمادنعمانهوقال،المجتمعطبقتيبينالعدل"!كلاموهواقام

ساوىانهأي،ثا!موشكابيمادتقديسمن""بعرريمواد""بعرريمادتقديس

الزائدوالاهتمام،المعاملةوحسن،المحاسنةمنالطبقتينكلتاولقيت.بينهم

معاصر.آخرمجتمعأيافراديلقاهلمما،بمصالحهم

الباحثين،بعضفعلكمابالمغالاة""كلاموهاقوالنصفاننملكلاونحن

باختصارلناتصففريدةالكتابةهذههواننقولهوما.لهامناقضعلىنقعلملأننا

طبقاتبحقالمجحفةوالأمور،المملكةهذهفيالاجتماعيةالاحوالشديد

المجتمع.

ذلكومع،خليفتهاسمنعرفولابالتحديد،"كلاموه"وفاةسنةنعرفولا

"،"كلاموهانالمحققومن.الآشوريةالأخبارمنالامرينهذيننستنتجانيمكن

هذابعدتوفيقد،الدانونيينعلى..م.ق825عام"سلمانصر"باستعانالذي

1("قَرَلْالعرشعلىوخلفه.م.قالثامنالقرنمطلععندتوفيانهونرجح،التاريخ

الأول"بناموه"والدانهنعرفبل"كلاموه"،بصلتهعلىيدلشيئاًيتركلمالذي

منتصفعندلهنذرهالذي،هددالربتمثالعلىنقشتطويلةكتابةتركالذي

ذلكودلالة1(17ص)راجع..مق755عامحوالياي،.م.قالثامنالقرن

الأولالنصففيحكمقد"قرل"وان،الوقتهذافيالعرشاعتلىقد1أ"بناموهان

الارجح.على""كلامووفاهَبعدالثامنالقرنمن

بهايمانهعنليعبر،هددللربتمثالباقامةكهدهالأول"بنامو"ودشن

ولم،العظيمالفلكصولجانوسلموهجانبهإلىوقفواالذينالآخرينوبالارباب

كما،الدوامعلىلدعائهواستجابوا،والبركاتوالخيراتبالنعمةعليهيبخلوا

بناءواعاد،والرخاءالرفاهلشعبهفجقق،الآلهةبركةعلىايضاًحصلولقد.يقول

عرشعلىيجلسمنكلأوصىيموتانوقبليذكر.كماوالم!طبدالقرى

يخاطبواناسمهيذكران،هددللربوالقرابينالضحاياويقدم"شمال"،

إلى""بنامؤوتوسلمعدُ،بناموهنفسوتشربكلانعسىالعبارةبهذه"هدد"

يخالفها.منيدفروان،الوصيةهذهينفذمنبعونيكونان"هدإ"

ولم،"الأول"بناموهوفاةبعد""شمالعرشعلىالصخع)ابن(1"برهوجلس



بعضعنئتفاً(الراكب)ابن"راكب"برحفيدهروىبل.آثارهمنشىِءيصنا

الثاني.بناموهووالده"برصو"جدهعهدخلالالمملكةفيوقعتالتيألاحداث

كتابةعليهونقش،الثانيبناموهضخماًا!الدهتمثالًانصبالحكمتولىعندماإذ

"برصو"ضحيتهاذهب،""ياديفيثورهَنشوبقصةتحكي،هامةتاريخحِة

ولربمابعد(.وما124ص)انظرالثورةاسبابيذكرولم.بيتهاهلمنوسبعون

"ارفاد"ضمالذيالكبير،الحَلفدخلواقدالثانيبنامواسلافانسببهاكان

عام"اُرَارْتوُ"ملك،الالثساردوركوَنهوالذي"ا)كوموخو""جرجيموو"ميليد"

)745-الثالثفليصرتجلاتالقويالاشوريللعاهلليتصدى،ا..ق743

الحلفهذافيرأتقدالدويلاتهذهتكونانالمحتملومن.(..مق727

.الهدفهذاتحقيقفيآملةاليهفانضمتالآشوريةالتعيةمنللخلاصسبيلها

مأ"برصر"أكان؟ساردورمعتحالفالذيهوفمنكذلكالأمركانواذا

ابنه"برصر"دفعثم،المتحالفالطرفهوالأولبناموهيكونانونرجح"والده"؟

الثمن.

للآشوريين،مناوءٍحزب،حزبينإلىالبلادانقسصتفقدحالكلوعلى

هذاويبدوان.الدولاقوىوهممعاداتهمفيفائدةيرلملهمموالٍآخروحزب

قضىانبعدشوكتهقويتقدالثاني"و"بناموه"برصر"رأسهعلىكانالذيالحزب

،الأول"بناموه"علىفئار..مق743عامالتحالفهذاعلىفليصر""تجلات

الحزبين.بينالخلافواشتد"برصر"قتلالثورةخضموفي

الشرور،منالمملكةخلصتقدهددالربعنايةان"راكب"برويروي

يخمدان،الآشوريينمنوبدعم.(،.مق)743-733الثانيبناموهفاستطاع

بلادشماليفيالاَشوريالنفوذقويوبهذا"شمال".عرشويعتلي،الثورهَنار

)جبال"الويا"إلى(("ياديسكانهجّرانهالثالثفليصرتجلاتويروي.الشام

قامتالتيالمعاديةالسكانمجموعةهذ!منيقصدولعله(الارمنيةطوروس

بلادمناقتطعتالتيالمدنبعضعلى""ياديحصلتذلكوفق.بالثورة

"بناموه"يحافظوحتى")7ْ(."ياديإلىوضمت(الشماليةشمال)جارة""جرجم

:des.1 Jahrtausend1107)!ي!ا؟ Fischer Weltgeschichte, Die Altorientalischen Reiche, Dieerste)

052,(6791.)P
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آشورية.حامبةفليصرتجلاتلهقدموالاستقرار،الامنعلى

اهتمامهالثانيبناموهوجهانفاسها،البلادوالتقطت،الامناستتبوحينما

ازدهاراًشهدتقدعهدهفيالبلادانوذكرالاقتصاد.وترميمالبلاد،اعمارإلى

بالآشوريين،الصلةوثيقالدوامعلىبناموهظلوتد.قبلمنتعهدهلماقتصاديأ

دمشقفليصرتجلاتهاجملمافكان.المطلوبةدافعاًالجزية،لعهدهمحافظاً

وبكاه،بدمشقفقمَلبالحملةالثانيبناموهشاركان.(.مق)733/732عام

علىنصبلهواقيمآشور،إلىجثمانهونقل،الملوكواخوانهفليصر""تجلات

.ْبعد(وما122ص)راجعنجهلهبموضعالطريق

.(.مق)742-732عاممنقدحكمالثانيبناموهانتقدممماونستنتج

منذحكمواتد"برصر"والأول"و"بناموه""قرلمنكليكونذلكضوءوفيتقريباً

(("بنامهوفاةوبعهد..م.ق848عاموحتىالتاسعالقرننهايةعند""كلاموهوفاة

بنراكب"برالثالثفليصرتجلاتنصب.(.مث)733/732عامالثاني

فعلاوة.للتوثيقمحباًكان"راكب"برانويبدو.""شمالعرشعلىالثاني"بناموه

عليهانقشت،حجريةتوحةعلىاخرىكتابةتوجداعلاهذكرناهاالتيالكتابةعلى

وانبناموه"،"ابنانهيصفهالذيالنصوبجانبه،واقفوهو"راكب"برصورة

ابيهنهجراكببرونهج.بهالأحقلأنه،ابيهعرشعلىنصبهفليصر""تجلات

وجعلهوالدهقصربناءفأعاد،العمرانإلىوالتفت،الاَشوريينمعتحالفهفي

الكتابةهذهفيذكرهومما.يقولكمالرؤيتهالناسيقصدهآخر،قصرأيمناجمل

"برجاءولما،وشتويصيفيقصرفهو،فقط(("كلاموقصر""شماللملوككانانه

V(.12-126ص)انظرجديداًقصراًبنى"راكب

برراكب"))فجاء،شمالفيقصراًبنىمنأولانهقالقدكلاموهوكان

إلى"شمال"فيالوحيدالقصرينسباذ،هذهكتابتهفيالقولهذاليؤكد

ئعَيْدكلاموهاسلافحالعنذكرناهلماتأييداًالواقعةهذهفيونرى"كلاموه".

94(.)صالمنطقةإلىوصولهم

إلىالقمرا(الهسن))=حرانبعلالربعبادةراكببروادخل

هذافيونلمح.والآشوريونوالبابليونالاكديونقدسهالذيوهوِ"شمال"،

"بعلكاناذافيمانعرفلاانناومع.لهموتملقاً،للآشوريينخضوعاَالتصرف
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الأولى.المرتبةفيبقيهددانفنرجح،هددنافسقد"حران

//vrr)عامالآشوريينبعوْنالحكمإلى"راكب"برتوصللقد

وكيفنهايتهكانتكيفندريولا،اعمالهصتكتاباتهفيوتحدث.(.مق732

V)26)سلمانصعالخا!رشيرد""شلمانوابصلاتهكانت 22 - Vم.!.)،

فيذكرحسبما،..مق725عامحوالىِآشورإلىكيليكيامنطقةضمالذي

مملكةتكوناناحتمالإلىاشارةالواقعةهذهفينرىانوحسبنا.)71(متأخرةوثائق

الوقت.هذافيآشورإلىضمتقد"شمال"

)733-وحكم،آراميملكآخر،راكببريكونكذلكالأمرنواذا

هذهعلىآشوريينولاةاستعملواقدالآشوريينأنفيشكمنوما(.م.ق725

عهدفياي.ا.ق'finاعاموالياًكانالذيايرسو"اخو-"نبو-منهمنعرفالبلاد

_'681)5()سنحاريب"رب-اخي-"سن V681)اسرحدونو(.م.ق-

عليها.الآلضورييننفوذيؤيد"شمال"،فيضخماًنصباًتركالذي.(م.ق966

متىنعرفولاسينو"-"بيليهوآخروالياسمنعرفالواليهذاجانبوإلى

حكم)72(.

-0001عامحواليمنعاشتقدالمملكةهذهانكلهذلكمنونستنتج

اندثارها.وحتىالتاسعالقرنمطلعمنذفيهاالحياةوازدهرت.م.ق725

!و-صحماهمملكة-سادساً

"بيتمملكتاالشمالمنوجاورتها،حماهعاصمتهاإلىينسبهااسم

حدودهاوصلتفقدالغربفياما.دمشقمملكةالجنوبومنو"بتينا""اجوشي

عبرالشرقيهَحدودهاامتدتبينما،الشماليةالساحليةسوريةجبالسلسلةإلى

اليهانزحتوقد.الآراميةالممالكاقوىدمشقبعدحماهوكانت،البادية

الهنودمناللوفيينالمهاجرينمعفيهاواستقرتالاناضولبلادمنجماعات

58.(71.Fischer Weltgeschichte,)P
002(72..W Orthmann, Untersuchungen zur spathethitischen Bildkunst,)7191()P

53



الذين،وبالآراميينالكنعانيينالاصليينِبالسكانجميعاًهؤلاءوامتزج.الاوروبيين

كبيرشأنلهاكانتويةمملكةجميعاَواسسوا.ايضأمبكروقتفيالمنطقةوصلوا

منالأولالنصفخلالالشامبلادعلىتتابعتالتيالسياسيةالاحداثقواعدفي

.م.قالأولالالف

القرنينفيحماهمملكةتطورعلىللتعرفيكفيالاخبارمامنيصلناولم

البلادباحوالتتعلقمباشرةوئائقلديناوليس،..مقالثانيةالألفمنالاخيرين

العصرفيتاريخهاعننجهلهاناحيةواهموغيرها.والاقتصاديةالاجتماعية

فيوسنحاول؟المنطقةتلكفيالسلطةإلىالاَراميونوصلكيفهيالآرامي

القديمالعهدكتابويروي.السؤالهذاعلىالاجابةاخبارمنالمتوفرضوء

معحربحالةفيكان"صوبا"ملكعزر""هددان1(0-8:9الثانىِ)صموئيل

.(على.مق119-)0001داوودالملكانتصروعندما.حماه"توعيأملك

هذاعلىليهنئهيورامابنهوارسل،داوودجانبإلىتوعيانحازعزر""هدد

اسبابالقديمالعهدكتابيذكرولم15(.:--81الأولالايام)اخبارالنصر

اهدد1رغبةهوبينهماالخلافسببانونظن.توعيوعزرهدد-بينالنزاع

من""توعيوتخوفالشامبلادفيالآراميةالممالكجميععلىالسيطرةفيعزر"

مننعرفهحماهملوكمنملكأولهوتوعىِانبالذكروالجدير.السيطرةهذه

حثي)73(.اسمهان-خطأ-الباحثينبعضولظن.فقطالقديمالعهدكتاباخبار

مناو"0وجههعلىوهام"شردويعني"تعة"فعلمنهواذبذلكليسوالاصح

معاني.عدةوله""وعىفعل

يصبحانقبلالعرشاعتلىربماولكن."داوود"دمعاصراًاذن""توعيكان

كانداوودوعزرهددبينالحربوقعتوعندما"."اسرائيلعلىملكاً"داوود"

إلىفارسله،الحكمفييعاونهيورامابنهوكان،السنفيمتقدماًشيخاً"توعي"

حكمهومدة،وفالَهوسنة،العرشاعتلائهسنةتبقىهذاصحّلووحتى"داوود".

مجهولة.

العرشعلىجلسالذي،يورامابنهاخبارعناما.توعياخباركلهذه

0(73 .E Kraeling, Aram and Israel,,)1891( .P,45 or the Arameans in Syria andMesopotamia)
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."داوود"دزيارتهامرمنالقديمالعهدذكرهماإلأمنهايصلنافلم،والدهوفاةبعد

علىسارقد01(:18الأولالاياماخبارفي)هووَرَاميورامانالمرجحومن

يستطعلمالآراميينالملوكمنكغيرهلأنهدمثقلآرامىمعاداتهفيوالدهسياسة

ولا.السياسيومجدهمكانتهفتضيع،غيرهمعويتحد،قبيلتهفينسبهينسىان

منذحماهتاريخعلىيخيمفالظلام،خلفائهعنولايوراموفاةعناخبارتتوفر

آشورعرشعلىجلسعندما.التاسعالقرنمنتصفحتىالعاشرالقرنمنتصف

علىالغاراتيشنواخذ(.م.قAYE-)985)سلمانصعالثالث"شيي"شلمانوا

الشاميةالممالكضدهوتحالفت،مكانكلفيعنيفةمقاومةفلاقى،الشامبلاد

الآشوريين:روايةحسبدمشقملك(الثانيهدد)ابنبرهددبزعامهَ)(7"التالية

مقاتل.00001فارص075عربة007معحماهملكإرخوليني-ا

مقاتل.1....عربة0002اسرائيلملكآحاب-2

وجيحان(سيحاننهريبينتركيةشاطىءعلىصغيرة)مملكةقويةامير3-

مقاتل.505

مقاتل.501(مجهولةمصرى)مملكةمصرىامير-4

00001عربة001طرابلسمنالث!رقىِالشمالإلىارقاتانهبلادامير-5

مقاتل.

مقاتل.002ارواداميربعلماتينو-6

مقاتل.2..جبة(منالجنوب)إلىاشناتوامير-7

مقاتل.)كو(0001عربة03(جبلةمنالشرق)إلىسيانواميربعلادونو-8

هجان5001العرببلاداميرجندب-9

روحبيبيتامير-01

مقاتل.-)*(0001عماناميرباعاسه-11

عدةووصلتنا.مرارأدوّنتقدالنحالفهذااخبارانالنظريلفتومما

العاهلانوهي،التاريخيةالحقيقةجوهرعلىيؤثرلااختلافبينها،عنهنصوص

74)أ)4791(ا05 .E Michel, Die Assur- Texte Salmanassars III.858(-,)824 Die Welt desOrie)
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منالجنوبإلى)قرقور"قرقر"فيالتحالفهذاجيوشمعاصطدمقدالآشوري

يهزمهم.ولم،.م.ق853عام،الشغور(جسر

منايضاًوواضح.هامالحدثانالآشوريةالنصوصتعددمنوواضح

ملكبعدالأقوىالملككانانه،القائمةحماهملك"ارخوليني"اسمتصدر

عدواًوليس،دمشقلملكحليفارخولينيانكلههذامنوالأهم"دمشق".

"سلمانصر"عاودبل،الأخيرةهيقرقرمعركةتكنولم.توعيكانكماله

848)9الاعوامفيالشاملبلادغزوهالثالث ، At،6وAIoj Atكلوفي(.م.ق

احتلواانهمالآشوريونيذكرولم،السابقالتحالفملوكلهيتصدىكانمرة

"دمشق(1جانبإلىوقفتقدحماهانيذكروالممثلما.المملكةعاصمة"حماه"

قدحماهاننعتقدماعلىذلكومردغزوها.عندما.مق838وعام41Aعام

مملكةمعحلفهامنحلفينفسهاورأتالآشوريينمقارعةعنالابتعادآثرت

"حماه"فيعثرانههناالاشارةويجدر،ايل""خزاعرشهااغتصببعدما""دمشق

الهيروكليفيِبالخطمكتوبةنصوصعلىالرستنوالمضيققلعةومحردةو

معبداَبنىوانه،"باراتاسابن"انهيقولوفيها.ارخولينيعصرإلىوتعود،اللوفي

.7(")ْبعلاتي-"يخالاتيللربة

العاشر.القرناخبارفيقددكرايوراموابنهتوعيانقليلقبلذكرنالقد

"يورام"حكمبينما،منهالأولالنصفخلالحكمقدتوعيانالمرجحومن

وجهوعلىالتاسعالقرناخبارفيأرخولينيذُكروقد،الثانيالنصفخلال

فيوالتاريخ،اقبلهذالعرشعتلىانهاودابدا..و.م5n"عاماخبارالتحديد

التاسع.القرنمنالأولالنصففيباراتاسوالدهحكميقعولهذا.العامنفس

1("توعي:كالتاليالمعروفينحماهملوكتسلسليصبحالاخبارهذهمنوانطلاقاً

.اخرىنقوشفياسمهترددالذي""ارخولينيوابنهو"باراتاس"""يوراموابنه

نقوشربض!تبوساطةذكرهخلدالذياوراتامي!ابنهارخولينيبعدوجاء

،حماهدسورببناءيفتخروفيها)176.حماهفيوجدتلوفيةهيروكليفية

1("خلفامدينةوسكان(مجهولةخرفاتا)=خرياتاالنهر:بلادوباعتراف

223(75..H Sader, op. cit.)P
223.-222(76..H Sader, op. cit.)P
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2ص)انظرلاقيةوبلاد،()مجهولة A)النهروبلاد)مجهولة(نخاريماو

الأقل،علىفانها،غامضةالعباراتهذهكانتوإن.بهايضأ()مجهولة"موسنافا،

الفراتعلىالآراميةبالممالكحماهتربطمعينةعلاقاتعنفكرةتعطي

بهانعم!التيالاستقرارحياةلولاتنثأ،انالعلاقاتلهذهكانوماوالخابور.

الثالثفليصرتجلاتاعتلاءحتىالثالثسلمانصروفاةبعدوغيرها،"حماه"

آشور.عرش

"دمشق"ضد.(.مق781)811-الثالثنيراريهددحملاتوخلال

الاحداثبعض!وثقالذي،ذاكرآنذاكيحكمهاوكاند"حماه".ذكريردلم

الحجرمنكبيرنصبعلىمنقوشنصبواسطةبلادهفيوقعتالتيالتاريخية

نا:فيهيقول912(ص)راجعسراقبقربآفستلفيعليهعثرالبازلتي

أجوشي""بيتممالكمعتحالفقددمشقملك(الثالثبرهدد-)"هدد"

حاصرتهوقد.ضدهو"ميليديا"""شمالو"و"جرجم)عمق(و"اونقو"((و"قيوى

وبعون،الارجحعلىآفسوهي)حزرك(،"هتاريكا"مدينةفيالحلفاءجيوش

يدعي.كماالحلفاءوتراجع،فاستجابوادعاهمالذين،(شمين)بعلالسماءاسياد

131(.الاَرامية)صباللغةالخاصالبابفياليهالرجوعويمكنمشوهالنصان

لموالدهانونظن،والدهاسميذكرلمالآراميينعندالمتبعللتقليدوخلافاً

.1("اوراتاميسمنالعرشاغتصبقد"ذاكر"وانملكاً،يكن

"حماه"حكمتالتيالأولىالآراميةالسلالةاننرجح،كذلكالأمركانواذا

ناونرجح،الآنحتىلديناالمتوفرةالوثائقحسبيورامتوعيفيتتمثل

اغتصبتقدو"اورأتاميس""و"ارخوليني"باراتاس"فيالمتمثلةالأخرىالسلالة

ونصبذاكرازاحهانهايتهوقبيل..م.قالتاسعالقرنفيوحكمت،العرشمنها

.كمايقوكلعشوحماهملكأعلىنفسه

ناواولها.عندهاالتوقفبنايحسنتاريخيةشواهدالكتابةهذهوفي

منالشمالإلىهتاريكا)-حزركفيذاكرحاصرقداليهالمشارالتحالف

فلماذا؟،العاصمةحماهفييحاصرهولم(،حماه

حماهملوكذلكيفعلولمولعش(!حماه)ملكنفسهذاكرويصف

نااذنالمرجحفمن.الآنحتىلديناالمتوفرةالقليلةالنموصبشهادةالسابقون
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منالثانيالنصففيتعرفكانتالتيوهي،اليهالمنطقةهذهضمقد"ذاكر"

منالرقيوالشمالالشمالإلىوتمتد")77(،"نوخشيباسم.م.قالثانيالألف

وجدحيث.الارجحعلىآفسهيالتي،حزركعاصمتهاوكانت"حماه"،

الملوكغضباثارالبلاد،هذهإلىذاكرتوسعانلنايبدوكلههذاومن.النصب

فاغتصباصلألعشمنذاكريكونقدثانيةجهةومنجهةمنهذا.الآخرين

،ضدهفتحالفواايضأ،غضبهمهذاعملهفاثارالمنطقتينووخد،حماهعرش

خائبين.ارتدواولكنهم،وحاربوه

صراعاثناءالحيادعلىحماهوقوِفيكوناننستبعدلاذلكجانبوإلى

هوذلكوكالطالمضمار.هذافيدوراَلعبقد،الاَشوريينمعدمشقمملكة

"حماه"منجعلالذي،الملكهذاعصرعننعرفهالذيوالوحيدالهامالحدث

فانناهذا،نعرفكناوإنْ.للآراميينفيهاالحكمواعادواحدةمملكةو"لعش"

.بعدهاتىمنواسموفاتهزمننجهل

ا!ىخلالانه.(.مق)745-727الثالثفليصرتجلاتويذكر

تشكل..مق983عاموفي.لهالجزيةايلو""عينيدفع،سوريةعلىحملاته

الثالث،فليصرتجلاتضد)شمال(""ياديملك"أزيرو"بقيادةآراميتحالف

83عامياديهاجمالذي Aالعديدودمرواحتلالمتحالفينعلىوقضى..مق

""حماهمملكةمدنمنوغيرها""لعشعاصمة()حزرك"هتاريكا"ومنهامدنهممن

الآشوريالخبرهذاوفي)78(.الآشوريينضدمعركتهمالمتحالفينشاركتالتي

وخلالالتاريخهذاوقبل.)حزرك("هتاريكا"ذكرتبل،""حماهمملكهَتذكرلم

)حزرك(هتاريكاهاجمواانهمالآشوريونذكر.م.ق75وه772765،اعوام

ذاكر،بعدوفاةحماهعنانفصلتقدكانتلعشانالمرجحفمنوحدها.

فيالآشوريوناستهدفه،المملكةمنجزءاًبقيتوانها.م.ق772عامقبلأي

عنها.المدنوغيرهامنلدشبفصلحماهمملكةيضعفواحتى،حملاتهم

فليصر""تجلاتوفاةبعدالآشوريالحكمعلىالآراميةالممالكوثارت

602،05)6491(11"(77 .H Donner, .W RaIIig, Kanaanaische and Aramaische Inschriften,Band)

491.(78..W Orthmann, op. cit.)P



"ارفاد"الثورةفىِواشترك،آشوريةولاياتإلىحولهاقدكانالذي،الثالث

التيالقلاقلمستغلًاالمغتصبحماهملكيوبيدىوقادهاصوراودمشقو

وغيرهمالفراعنةمعونةعلىومعتمداً،فليصرتجلاتوفاةبعدآشورفيحدثت

اعتلاءبعدأي.م.ق072عامقرقرفيالمعركةفحدثت،الثمامبلادممالكمن

فانهزم،بعامينآشورعرش(..مق755-722الثاني)سرجونشركين"9

واحلالعنهااهلهامعظمترحيلبعد،آشوريةولايةإلىحماهوتحولتالتحالف

.)97(محلهمآشوريين

!!ر*الآراميةدمشقمملكة-سابعاً

.(.مقالثانيالألفمنالثاني)النصفالكنعانيةدمشقمملكةاننعلم

فياللوز)كامد"كوميدو"عاصمتهاكانتالتي،""اوبةأو"أأفةمقاطعةتتبعكانت

حينفكانتالاَراميةدمقمملكةاماعنها،انفصلتثم(الجنوبيالبقاع

الشرقية(لبنانوجبالالشماليالبقاعسهل)فيالاَرامية"صوباأمملكةتتبع،قيامها

لأن،الخارجيةالوثائقعلىنعتمدالمملكتينتاريخنكتبوحينما.سنرىكما

.الاَنمستحيلةدمشقفيالاثريةالتنقيبات

هذهعنحياديةغيرباخبارالقديمالعهدوكتابالآشوريةالوثائقوتطالعنا

نافيشكمنوما.غامضةبعباراتاليهافتشيرالآراميةالنصوصأما.المملكة

ننتبهانيجبذلكومع.تاريخهاكتابةفيالوحيدمصدرنالانها،هامةالاخبارهذه

ضددمشقمملكةلحروبوصفالاخبارهذهانوهي،هامةناحيةإلى

وبعبارة.يهودا"9و"اسرائيل9مملكتيوضدداوودضدلحروبهاأو،الآشورفي

تصفلأنهادقتهافينشككذلكانهاوبما.الحروبلهذهالخصموصفهيادق

لنا.سيتبينكمامتحيزةانهاقراءتهالدىونحس.الخصمنظروجهةمنالاحداث

:41الأولصموئيل-.م.قعشرالحاديالقرن)نهاية!اشاولحاربلقد

يذكرولم.اسمهميذكرلمالذينصوبا!9ملوكومنهم،حواليهاعدائهجميع47(

وسلسلةالشماليالبقاعفي)صوبا!انونرجح.حاربهمولماذاواينومتىكيف

285.(97.Text Relating to the Old Testament0111 Histrical Texts,)P
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عدى-همنهافالاقصداصوبا"1ملو!عبارةواما.(يتبعما)انظرالشرقيةلبنانجبال

وحركرالباقاعسهلمنالممتدةالمنحلاقةفيكانوا3تالذالاراميينملوك-الأرجح

جنوباً.الزرقاءنهرحتىشمالًاالعاصيمنابعومنشرقاً،الباديةحتىغرباًالاردن

عن54-3144:التكوينسئرفيوردلماصد!صوباملوكعبارةتكونوقد

الاقبائلشيت!"لابا-"كانلاقد.ابنتهزوجو"يعقوب"الآرامي""لابانبيناللقاء

بجبلمامكاتفىِوالتقيا،اسرائيلبنيقبائلشيِخ""يعقوبوكات،الآرامية

8(.بينهما)ْالتجاورعلىشاهدينوعمودارجمةووضعا،عجلون

التالية.الآراميةالممالكالمنطاقةفيكانت!لاحاتةأخبارفيوردماوحسب

حتى،الزرقاءنهرمنالشمالوإلى؟عجلونجبالمنالشرقإلى"رحوب"بيت

"ديرتلأنونظن،أليرموكنهرشماليطبريةبحيرةمنالشرقإلىالممتدةالمناطق

منطقةفيو"جيور"،منهاالشرقإلى"طوب"آرامو،القديمةعاصمتهمهوعلا"

الجنوبيالبقاعمنطقةي"معكةو"آشام،الحولةبحيرةمنالشرقوإلىبانياس

سهولفيدمشقو،الشحِخلجبالالغربيةالسفوحوعلىالقرعونبحيرةحوألي

دمشق.

مملكهَلأنالاسمهذاتحتجمعوهمقدالقديمالعهدسفركتّابانونرجح

فىِأماالقديمالعهدكتابفيالأولىالحكاياتعنهذأ.اقواهمكانت"صوبا"

بينهالصراعفاستمر(.م.قالعاشرالقرنمنالأول)النصفداوودالملكعهد

نخوضدعتهالتيالاسبابذكرغيرمنعليهممنتصراًالاخباروصورتهجيرانهوبين

وكيف!بدونهاأوبمفاوضاتانتهتوكيف؟المعاركدارتأوكيف،الحروبهذه

الاخبار:لهذهعرضيليوفيما؟المحتلةالمناطقداووددار

أساءلأنه""عمونملك"نحاسبن"حانونمنالانتقامداوودارادعندما

بنيمعمعكةوطوبورحوببيتمنالآراميونوقف،رسولهمعاملة

لسلطته.واخضعهمعليهمفانتصر،ضده""عمون

نا91-15العاشر:الاصحاحالثانيصموئيلسفريذكرالصددهذاوفي

-3الثامنالاصحاحاما.المنهزمالتحالفلنجدةالآراميينجمعقدعزر""هدد

ليردذهبحينصوباملكرحوبهددعزربنقدهاجمداوودانفيخبرنا8

142.(08..M Noth, Geschichte Israels,)5391()P



بيتلآراميعزرهددينتسبالروايةهذهوحب.الفراتنهرعندسلطته

الأسرعلىقويقدرحوببيتيكونالأمركذلككانواذاذكرهامرالتيرحوب

عشرالحاديالقرننهايهَفيوحكمصوبافيالحكموتولى،الأخرىالمالكة

...مقالعاشرالقرنمنالأولالنصففيعزرهددحكمبينما،..مق

العاشرالقرنمنالثاني)النصفسليمانالملكخلفهداوودماتوحين

الحروبويشنوالدهسياسةعلىيسيرلاانلهالانسبمنوجدالذي.(.مق

سفرروايةحسبللعمرانانصرفمسالماً،حكيماًسليمانكانجيرانهعلى

روايةفياللاموضوعيةعلىنتعرفالسفر،هذاخلالومن.الأولالملوك

نهجإلىالتاريخيةالقديمالعهداسفارمحرريدفعتالميوالاسباب،الاحداث

.الاسلوبهذا

فاسد،شيءكل:الالوانمختلفةصورةنواجه،داوودشرةنقرأحين

المنقذالبطلفيأتي،عليهتقضيتكادالخارجيةوالاخطار،ممزقالمجتمع

الافعاليعمللأنهلسلطانهالاعداءويخضعالانتصاراتيحقىَالذىِ"داوود"

فيعاقبه،المعاصييرتكبمرتداًكافراًيصبحانيلبثلاثم.الربنظرفيالجيدة

حسبابيهسيرةيخالفسيرتهفيشيءولاسليمانفيظهر.عنهويتخلى،الرب

16الأول)الملوكالحكيمفهو.اياهالملوكسفرمننقرأهما : rالقويبعد(وما

الأول)الملوكالمنكرعملوالذي6(-ا:4الأول)الملوكالدولةكيانعززالذي

نذكرذلك،اذاننا،احسبوما...ممليمانوداوودهوسيرةذلكم(.بعدهوما

الاحداثوروايةالملكسيرةكتابةبينفارقعننتحدثانإلىحاجةفي

وخاصةجمعجيرانهاخضاعداووداستطاعلقدمبتور.هناشيءفكل،التاريخية

لهتابعينولاةفيهاوجعل-8(،8:3الثاني)صموئيللسلطانهالآراميةالممالك

منداوودعليهاحصلالتيالغنائمتذكرالحروبهذهعنالحديثسياقوفي

وأ،الولاةاسماءيذكرونولاالمحارينمنوالمبرزينجيثمهقادةواسماء،الاعداء

.!حقاً؟ولاةهناككانفهل؟اعمالهمعنشىِءأي

)الأولالملوكسفريذكرمرتداً،كافراًاصبحانوبعد،سليمانعهدوفي

علىتمردالذي"،اَلْيَدَاعبن"رزونهولهخصماًاقامقداللهان25(-11:23

"دمشق"إلىعندهمنفهرب،داوودهزمهانبعدصوباملكعزرهددسيده
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ولم.آرامعلىوملكاً"سليمان"،دعنيداًخصماًواصبحملكأ،فيهااقامحيث

البابليينالملوكاخبارسطرواالذين،غيرهممنهجعنالسفرهذااخبارمدوّنويحد

وذكر،الحقائقوطمسالتبجحمنفيهوقعوافيمافوقعوا.الفراعنةأووالاشوريين

تساءلنالوالاخبارهذهتدوينفيالدقةعدمويظهر.اسيادهمعلياءمنرافعهوما

عهدفيذلكتموهل؟داوودواليطردانبعددمشقفيملكرزونانهل

.!؟المنطقةمنالاسرائيليونطُردوكيف!(1؟"سليمانام"داوود"

بن"رزونانونرجح.الاجابةفيِيفيدماالاخبارهذهفيليسالواقعوفي

ملكعزر"دإهددتابعاًوكاناصلاَ،دمثقفيالحاكمةالاسرةهومن"يدعايل

إلىجالمنبهموخطى،عزرهددمنبدلاًالآراميينقيادةمنفتمكن."صوبا"

سميلذا.الخصمعلىالهجومحالإلىمنازلهمعنالدفاعحالمن.حال

العنيد.بالخصم

مملكةمؤسسهويدع"ايلبنرزون9انالقولفيتفيدناالروايةوهذه

يكون"سليمان9دمعاصراًكانواذا.صوبامملكةوريثةالقويةالآرامية""دمق

معاصراًكانانهونرجح..مقالعاشرالقرنمنالثانيالنصففيحكمقد

القرنمنالثالثوالربعالثانيالربعفيحكمقدالسببولهذاايضأ،"داوود"د

،الشمالفيالعاصيمنابعمنالممتدةالأراضيعلىالسيطرةمقوتمكنالعاشر،

فيالباديةحتىالغربفيالانهدامحفرةومن،الجنوبفيالزرقاءنهرحتى

.الشرق

52-15:18الأولالملوكسفروفي.الملكهذاعننعرفهماكلهذا

هددبنإلىوالذهبالفضةقدمقد.(.مق868-)589"يهوذا"ملكاننجد

ملكبعسامنلينقذهدمشقملكحزيونبنيمونطبربن(الأول)=برهدد

هدد)ابنالأولبرهددانالروايةهذهمنويبدو(.م.ق-9883)56""اسرائيل

الاساسهذاوعلى..مقالتاسعالقرنمطلععندالعرشاعتلىقد(الطقساله

القرنمنالثانيالنصففيحكماقدحزيونوجدهيمونطبروالدهيكون

.رزونبعدايالعاشر

عثرفقد،مرموقةمكانةالأولبرهدديحتلالاربعةالملوكهؤلاءبينومن

للرببرهددنذرهنصبعلى133()انظرصحلببجوار!"البريجقريةفي
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مملكةانالعبارةهذهمنويتضح".آرام"ملكبنفسهيصفوفيه"ملقرت"،

هذانذرقدبرهددوانأما.المنطقةتلكإلىنفوذهاقد!امتدالآراميةدمشق

فيرغبتهإلىفيعود،الآراميينالههددللربوليس،ملقرتالربإلىالنصب

عبدتالتىِصوروصيدامثلالثامبلادساحلمدنمعالصداقةاواصرتمتين

و"بعل""هدد"كانثانيةجهةومنجهةمنهذا)81(.ملمَرتالربوقدست

.هددبلملقرتليسالمقصوديكونوقد.الطقسلرباسماءملقرتو

الذيندمشقملوكاولالاَن(حتىالمتوفرةمعلوماتنا)حسببرهددكانلقد

ومن.الساحليةالمدنممالكمعجيدةعلاقاتوأقاموا،حولهمالآراميينجمعوا

،الشمالمنمملكتهفهاجم،بعساضدآسالنجدةسارعهذاالقويمركزه

والسهول،الجليلوججال،بهالزرقاءمصبحتىالاردنحوضعلىوسيطر

تهديدعنبعساكفذلكوعند.الكرملوجبال،المقطعنهرحتىالشمالية

نانستبعدولا22(.-17-15الأول)الملوكالسامرةإلىوتراجع"آسا(1،

الاشوريينامامالنهرينبلادآرافيهزيمةهوالاعماللهذهبرهدددافعيكون

والممالكالآراميينكلمةلجمعفسعى.الشامبلاداكتساحفيسيعجلونالذين

ومما،الآشوريينلمجابهةيستعدحتى،بينهمالنزاعاتعلىوالقضاء،المجاورة

المملكةقادقد،الأولبرهددخليفةالثانيبرهددان،هذهنظرناوجهةيعزز

الآشوريالملكليلقىكلها،الشامبلادممالكحولهوجمع،الاتجاههذافي

عامالشغورجسرجنوبي"قرقر"في(..مق824)858-الثالث"سلمانصر"

علىودونوها،مناسبةمنأكثرفيالمعركةاهذهالآشوريونذكرلقد..م.ق853

منكبيرةدرجةعلىتكنلمولو.سلمانصراعمالخلدتالتيوالرقمالتماثيل

مراراً.دوّنتلماالاهمية

دمشق،ملكبرهددضمقدالتحالفانالرواياتهذهمنويستدل

اقليم)فيقويةوامير،اسرائيلملكأحابوحماهملكارخولينيو

(،لبنانفي)عرقاارقاناتواميرالثام(بلادفي)اقليممصرواميركيليكية(

واميرادولوبعلوأوستانوارواد(وأمير)جزيرةارواداميرمدينةبعلماتينوو

022.921-(81..M Noth, op. cit.)P
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رحوب""بيتمنبعاساو،العرببلاداميرجندبو،جبلةقرب"سيانو"

55(.ص)راجعالحاليعماناقليمأيعمونبلادوامير

عمونوحتى،الشمالفيكيليكيةمنالاقاليماننجدالأمرفيدققناماواذا

هذاعلىالنصرادعوالذينالاَشوريينضد،برهددمعتحالفتقد،الجنوبفي

آشورإلىقرقرمنعادلأنه،علإهمينتصرلمسلمانصرانونرجح.التحالف

قبلعليهكانتكماالشامبلادفيالاوضاعوبقيت،مباشرةالقتالانتهاءفور

الحملة.

منكانماواما.روايتهمحسبالآشوريينمعبرهددأمرمنكانماهذا

سفرفيذكراسرائبل،.(ملك.مق)871-852بعساخليفةآحابمعأمره

اثنينوبرفقته،السامرةحاصرقدبرهددانكيف-3أ02:الأولالملوك

نالولا،يشسلمانوكاد،آحابفخافهاجرارةجيوشاًيقودونملكأوى،سين

وعدهالذي،الربلأمرامتثالَاَالاستسلاممنفمنعهاسمهالسفريذكرلمنبيجاءه

جيشه.منكثيراًوفقدمهزوماً،برهددارتداياهالسفرروايةوحسببالنصر

ناونرجح.آحابوالثانيبرهددبينالحروباسبابالسفريذكرولم

ورغبة""دمثمقدالآشوريالتهديدوخاصةالسياسيةالظروفاستغلقد""آحاب

فعقد،الثالثسلمانصرضدليجمعهمجيرانهجميعمسالمةفيدمشقملك

مقابلسلمانصرعلىآحابيناصرهانعلىحربدونمابرهددمعصلحأ

حاربالحربوقعتولما،اليهالأولبرهددعليهاشطرالتيالمدناعادة

اشيرالتيالسامرةحصارروايةانالظنواغلب.برهددجانبإلى"آحاب"

كله.وليسالخدثمنجزءاعلاهاليها

فيرامونبلدةيهوذاواسرائيلملكاهاجمسنواتبثلاثذلكوبعد

جرحوالملكينالثانيبرهددبينالحربرحىدارتوعندماعجلونجبال

مدينته.إلىكلالجنودوعاددفنحيثالسامرةإلىوعاد"آحاب"

عبنولا،المعركةنتائجعنشيئاًتذكرلاالروايةهذهانالنظريلفتومما

مدوْنيانشكلا.ياترى؟فلماذاالسابقةالمعاركعنتحدثتمثلمامجرياتها،

)وعلىانهمحينفيبالملكينلحقتالتيالهزيمةعلىالتسترارادواقدالاخبار

كلوفىِغيرحقيقتها.علىآحابامامبرهددهزيمةصورواذلك(منالنقيض
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الآراميينقبضةفياسرائيلبنويقع،والاسرائييينالآراميينبينالحربتقعمرة

مايعملونعندماالآراميينعلىوينتصرون،الرباغضبواقدملوكهميكونعندما

جيرانهممع"يهودا"و"اسرائيل"ملوكحروبكانتمااخرىوبعبارة.الربيرضي

يسمعواانيلبثوالمثم،اعدائهمايديفيفأوقعهمالربأغضبواانهملولا،لتقع

هذهوروايات.اعدائهمعلىوينصرهمفينجيهم،الربويطيعوا،انبيائهمكلام

صحتها.فينشكووقائعهاخلفياتها

جيرانهوبتضامن،للآشوريينبمقاومته"برهدد"حكمفترةتميزتلقد

لممثلماعهدهيخلولم.الآشوريينالتقليديينالآرامييناعداءضدمعهالملوك

"حزائيل"يدعىرجلعليهفتمرد،معاديةسياسيةحركاتمنعزر""هددعهديخل

-87:الثانيالملوك)سفرروايةحسبالموتفراشعلىمريضوهواغتاله

..م.ق843/عامحواليدمثقفيآرامعرشعلىمكانهوجلس15(،

108-)""اسرائيلملك"آحاببن"يورامحاربعهدهبدايةوفي

)الملوك(.م.ق084-)854"يهودا"ملك"يهورامبنو"اخزيا،(.م.ق844

كلفيالخناقعليهموضيقوهزمهم،عجلونجبالفي92(،-825:الثاني

.مكان

ضدالآراميينالملوكفقاد،المنطقةفيدمشقمكانةعلىحافظوقد

علىومعاونته،ركابهفيالشرعلىاسرائيلملك"ياهو"والزم.الاَشوريين

عامحوأليالثالث"سلمانصر"بقيادةدمشقهاجمواالذين،الاَشوريين

ضربوأبل،المدينةيدخلوالمولكنهم،الحلفاءوهزموافحاصرِوها،.م.ق831

فيتقعالتيتلكوخاصةلها،تابعةكانتالتيالمدنمنكثيراَوضربواعْوطتها،

.(M)""حورانجبال

أستسلمقد"حزأئيل"يذكرانلمالثالثسلمانصرالأمرانفيوالغريب

ملكياهووصوروصيداملوكاستسلامعنتحدثبل،الجزيةاودفع،له

هـ.!.لهدفعوهاالتيالجزيةوعن""اسرائيل

وإنْ،للآشوريينالمالآرأمية"دمشق"مملكةانذلكفيونرى

عهدطيلةالامبلادفىِالأعظمالقوةبقحِتفقدحولها،منحلفائهابعضتفرق

E..82)265-268لم Michel, op. cit.,)9491()P
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"برهدد(1ابنهمحلهوحل،..مق208عامالأرجحعلىتوفيالذي"حزائيل"

جماحوكبح،الشامبلادآراميتزعمفي،والدهسياسةعلىسارالذي،الثالث

علىالخروجأو،جيرانهمعلىالس!يطرةالمتكررةمحاولاتهمفي""اسرائيلملوك

دمشق.مملكةزعامه

تلفيعليهعثرنصبعلىحماهملكذاكربنقشهاأمركتابةوتحدثنا

ملوكعدةوضم.ضدهالثالثبرهددقادهتحالفعن،سراقبشمالآفس

الذين،"و"ملاطية"و"شمال"و"جرجم"و"قوية"أجوشي"بيتملوك:منهم

)انظرصحماهمنالشمالإلىْالواقعةحزركمدينةفيذاكرحاصروا

هذهلناوتوحياياها.الكتابةحسباخضاعهمنيتمكنواولم-132(.131

لواءتحتينضووالم،حماهملكالأقلعلىأوالآراميينمنبعضاًانالكتابة

ذلكاننرجحفاننا،تاريخأيمنخاليةالكتابةهذهكانتوان.النَالث"برهدد"

)انظرصالحكمفيبرهددعهدبدايةعند،..مق008عامحوالىِحدثقد

بعد(.وما?92

الضغطاستمر.(.مق)908-782الثالثنيراريهددعهدوفي

لهوقدم،الامبلادهاجمانهالملكهذاذكروقد،الامبلادعلىالآشورقي

يكتبوالمالآشوريينانأيدمثق(،ملك)سيديدمشؤملك""مرئيالجزية

ماعلىذلكومرد(،سيدي-)مرئيوهورعيتهبهتناديهالذيلقبهبلالملكاسم

عنهاستعاضتبلرعيتهترددهلممقدساسمهدد(الرب)ابنبرهدداننظن

يكونكذلكالأمركانواذا.سمعوهكماالآشوريونفنقله(سيدي-)مرئيبكلمة

...مق008عامبعدوقعقدالحدثهذاويكون،الثالتَبرهددالمقصود

ونرجح.شيءالأمرمنيغيرفلالا،أمالثالثبرهددنفسهو""مرئياكانوسواء

،حماهملكذاكروبين،اعلاهاليهالضرناالذيالتحالفبينالمواجهةسببأن

وحينما.الاشوريينمقاومةفيالآرامىِالاجماععلىخرجقدالاخيرهذأأنهو

منهوتسلمملكها،فهزم،دمشقإلىسارع"نيراري"هدددالفرصةسنحت

قد،الحملةهذهوصفالذيالكاتباذهذهنظرناوجهةيعززومما.كبهيرةجزية

حيث،اشملبوصفدمشقوخصلآشور،خضعتالتيالاقاليمبتعداداكتفى

والحديدوالذهبالفضةمنجزيةتاقديمعلىواجبراستسلمقدملكهاأنقال
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جانبالىc??"(بالعاجالمرصعالخشبيوالاثاث،المزركشةالكتانيةوالملاب!

هدفدمشقوعاصمته()=مرئيبرهدديكنولولم.تحصىلاأخرىاشياء

القوية.العباراتبهذهخصهلماالثالثنيراريهددحملة

نلفتانلابدالآرامييندمشقملوكعنالحديثفينستطردانوقبل

التيالثالثسلمانصرعلىالثورةبُعَيْدآشورفينشأالذيالوضعإلىالنظر

منالعجوزالملكتمكنلقد...مق827عامابلياشوردانابنهتزعمها

)823-العرشالخامسهددشمشياعتلىحتىالوضععلىالسيطرة

بعدهمنوخلفاؤه"هووتمكن.الداخليةللاضطراباتحدأفوضع..(،.مق908

-781)الرابعسلمانصر!9و(.م.ق782-85)9الثالث،نيراري)هدد

الخامس!نيراريآشور"و(.م.ق475-77)2الثالث!اشوردانو9(.م.ق277

-754(45jvم.،).يحاولوالمولكنهم،الدولةكيانعلىيحافظواانمن

لذا.آشوريةمقاطعاتإلىوتحويلهاسيطرتهمالىالشامبلادممالكاخضاع

"برهدد"بينالحربمثلالثامبلادفيالداخليةالنزاعاتببعضالفترةهذهتميزت

بينوالحروباخرىجهةمنحماهملكوأذاكر"،جهةمنوحلفاؤهالثالث

اخبارها.بشحايضاًتميزتوقد.الخ...اسرائيلوملوكالثالثإبرهدد"

عنها.قصيرةجملاًحوتالقديمالعهدواسفار،شيئاًتذكرلمالآشوريةفالمصادر

)745-الثالثفليصرتجلاتآشورعرشاعتلى..م845.قعاموفي

VYVبرهنتوقدآشور.تاريخفيجديدةصفحةبدأتالعرشوباعتلائه(.م.ق

فياسلافهاهدافومحقق،الحديثةالآشوريةالنهضةمؤسسانهعلىاعماله

ازداد،قد"اورارتوخطركانالحكمتسلموعندما.عالميةامبراطوريةتأسيس

آشور.ضدمعهاتتحالفالاَراميةوالدول،الشماليةالشامبلادوصلقدونفوذها

علىوقضى،امامهمنازالهابلالاخطارلهذهفليصرتجلاتيأبهولم

لهخضعبطشهولشدة.آشوريةمقاطعاتإلىوحولها،الشماليةالآراميةالممالك

الذي"رحيانو-رقيانو"الملكآنذاكدمشقفييحكموكان،الشامبلادملوكبقية

الثانيالملوكسفرفيذكروقد.الارجحعلىالئالثبرهددبعدالعرشاعتلى

03266144.,1 .H Sadar, op. cit. P,83)411؟..H Tadmar, Iraq351(,)739)P
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حكمالذي"يهودا"ملك""يوثامايامفيملكاًكانآرامملك""رصينيان15:37

7(741 - VOاعتلىقد"رصيني"رحيانو/اننرجحالاساسهذاوعلى(...مق

مكانةعلىالمحافظةإلىوسعىآشور،عرشفليصرتجلاتاعتلاءقبلالعرش

)مرثي(.الثالثبرهددسلطةزمنفيكماكانت،مملكته

تجلاتومع،يهوذاواسرائيلمعحروبالملكلهذاكانتلقد

دمرهاحيث..مق733عامثم..مق738عامدمشقغزاالذيفليصر

)اول(.آشوريةمقاطعةإلىوحولهامملكتهإلىوضمهاالآراميةالمملكةعلىوقضى

لبلادالغربيالجناحفيالاَراميةالممالكاقوىدمقمملكةوكانت

اسرائيلملوكوحاربتمراراً،للآشوريينتصدترأيناوكما،الخصيبالهلال

والاسرائيليينالآشورييناخبارفيذكروحسبما.سياستهاعلىالخروجحاولواكلما

1("برهددانا:02الأولالملوكسفرروايةتذكراذ.انحاديةالمملكةهذهكانت

في"آحاب"بهمحاصر،قواتهممعملكاًوثلاثيناثنينقواتهمعحشدقدالثاني

واذا.لدمشقتابعينشيوخاًالاكانواماملكاًوالثلاثينالاثنينانونظن.السامرة

الامبلادفيقائمةكانتالتيالصورةيعكسالواقعهذااننرىكذلكالأمركان

فراعنةوحولياتالعمارنةرسائلفهذه.السلطةإلىالآراميينوصولوعندالجنوبية

8(.للاَراميين)ْخضعتالتيالمنطقةفيكثيرةممالكتذكربعدفيمامصر

انه)86(0حولياتهفيذكردمشقالثالثفليصرتجلاتهاجموعندما

منهاجعلمنطقةعشرستةلدمشقاتأيعشر،الستةمناطقهاعلىاستولى

)187.الثالثفليصر""تجلاتعهدفيولاياتخمسالآشوريون

اتحاديةمملكةكانتدفقانالاخبارهذهمناستنتجنااذاانناوالواقع

فينضعفاننا،الصغيرةالمشيخاتأوالاماراتأوالممالكمنالعديدتضم

يديرهامناطقإلىادارياًمقسمةكانتالمملكةانوهوآخراحتمالًاالحسبان

255-287(84..H Sadar, op. cit.)P
85).ء191-1740 .W Helk, op.cit)

282(86.Ancient Near Eastern Textes III, Historical Textes,)P
62.(87..E Farar, Die Provinzeinteilung des assyrischen Reiches,)0391()P

IA



وحوليات/32/الرقمذكرقدالملوكسفرانورغم.ملوكأوامراءأو،شيوخ

نأخذلاالواقعفيفاننا(،السابقالرقمنصف)أي//16الرقمفليصر""تجلات

يبدوذلكومع.لدمقحلفاءمنهمكليشملانالجائزمنلأنهالرقمينمنبأي

بكلمةوليسمنطقةبكلمةيقترنلأنه/32/،الرقممنقبولاًاكثر/16/الرقم

ملك.أومملكة

المملكة.هذهتبعتقدالمجاورةالصحراويةالمناطقانفيشكولا

ذاتآيينو-حميرشيشو:امير-ش:اسمعليهااطلقواغيرهمدونفالاَشوريون

لقوافلهاومحطةلها،سوقاً،الارجحعلى،كانتلأنهاالحمير،بلادالحمير،

القوافل.فيالجمالاستخدامقبلأي.والصحراءالجبالمنالقادمة

"هددالملكأننذكر،ذكرناهماإلىدفعتناالتيالاخبارهذهجانبوإلى

التيازرانوسيكانيو،جوزنملكنفسهقدلقب09()انظرص"يسعي

منآخرنصوفي.كيلومتراتبضعةسوىبعضهاعنتبعدلامتجاورةمدناًكانت

ملوكهااحدانقريباً(النصننشر)سوفمث!وهنصيذكر)خداتع"طاش"ارسلان

متجاورةمدنوكلها"و"لبان"و"حلح"إديو"بيت"صرين"اراضياصلحقد

ولعش"حماه"ملكانهذكرفقدحماهملك"ذاكر"اما.صذِرةمنطقةفيمنتشرة

اليَالمدينةعلىيبقواانالآرامينالملوكِعادةمنكانانهكلههذامنونستنتج

فإنأخرىجهةومنجهةمنهذاذاتياَ.أوادارياًمستقلةلسلطانهميخضعوها

والتيالمملكةمنهاتتألفالتيالاداريةالمناطقعلىيدلوكذاكذاملكالتعبير

اخرلىوبعبارة.امامهموجدوهاالتيالمدننفوذمناطقنفسالارجحعلىكانت

السابقة.النفوذمناطقعلىحافظواقدالآراميينفان

تلكتحديدبودناوكاننفوذها،ورقعةدمقسلطةعنذكرفيماهذا

ولكن،شملتهاالتيالمشيخِاتأوالاماراتأوالممالكاسماءوذكر،بدقةالرقعة

التاريخية.الوثائقوخاصةالوثائقتوفرلعدمالحاضرالوقتفيممكنغيرذلك

القديم،العهدكتابفيوردتالتيالاسماءإلىيليفيمااعرضرذلكومع

الآرامية.دمشقمملكةمناطقمنكانتانهانعتقدوالتي
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رحوبآ-ببت

انهاونرجحالقديمالعهدكتاباسفارفيمراتعدةذكرهاورداسلفتوكما

"بيتمملكةالجنوبمنوتجاورها"عجلونإ،جبالمنالثمرقإلىتمتدكانت

"اربد"منالجنوبإلىالواقعةارحاب"انالآنحتىالباحثونويعتقد."عمون

المستكشفة،الائريةالمناطقرقعةوازديادالآكلارعلمتقدمومع.""رحوببيتهي

عنالقديمالعهدكتابرواياتوفيالفرضيةهذهفيالنظراعادةعلينالزامأاصبح

المملكة:هذه

إلىالاردنشرقيفياستوطن"جاد"سِبطانالقديمالعهدكُتابيذكر

إلىعجلونجبالاستوطنقد""منسيسبطنصفوانالزرقاء،نهرمنالجنوب

32:93العدد)سفرذكرتالتيالعباراتهذهانوالواقع.الزرقاءنهرمنالشمال

تختلف-28(13:24يشوعبعد،وماأ:17بعد،وما13:8يشوعبعد،وما

حينففي.الأخرىالاشاطنفوذمناطقعنتتحدثالتيمثيلاتهاعنكثيراً

منبكثير"يوسف"ابناءسبطحدودعنبعدوماا:16يضوعسفريتحدث

منغيرهممعاقتسمواقدماخيع)ابناء""منسيسبطانبالقوليكتفي،التفصبيل

حرمونوجبلوالمعكيينالجشوريينلممالكالمجاورةالاراضيكلالاسباط

الخ....وباشان

المناطقيبرِحوالمفالآراميون،ذلكعكسالاثريةالابحاثاثبتتوقد

منابعوحتىجنوباَالزرقاءنهرمنوالممتدة،الاردننهرمنالشرقإلىِالممتدة

الزرقاءنهرمصبمنالشمالإلىالواقعةعلا""ديرحفرياتوهذه.شمالَاالاردن

وجودتثبتلأنهافقطليس.الاهميةمنكبيرةغايةعلىآراميةنصوصعنتكشف

رواياتفيالواردةالاخطاءبعضعلىالضوءتلقيلأنهاْبل،المنطقةفيالآراميين

القديم.العهدكتاباسفار

رجل)بعور(بعربنبلعامكتابةأوسطورهيهذههو:النصوصاحدوعنوان

:22)اصحاحالعددسفرفيطويلةحكايةهذاولبلعام)88(.الالهة)عراف(ناظر

(88 .J Hoftijzer and .G van der Kooij, Aramaic Texts from Deir' Alla.,)7691( Helga andManfrec)

0-30177.Bileam-Inschriften von Tell Deir' Alla. ZDPV89,)8291( P,1!ص،Weipert, D
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شعبهبنيارضفيالنهرعلىالتيفتور!،9مدينةيقطنبلعامانتنبثنابعد(اوم24

،الآنفانهاشيءعلىتدللامضىفيماالعبارةهذهكانتوان.(ه:22)العدد

هي"فتور"فمدينة.وضوحأاكثراصبحتعلا"دير"تلفيالمكتشفاتضوءوفي

!بيتهوالمقصودوالشعبالزرقاء،نهرهووالنهرعلا"،ديرتل9الارجحعلى

شرقييقطنلم)ماخيع"منسي"سبطنصفاننعتقدذلكضوءوفيرحوبا.

كماالزرقاءنهرجنوبيالنهرشرقييقطنلم"جاد"انكماالزرقاءشماليالنهر

")98(.نوت9الباحثيفترض

النهرشرقيماخير"9و"جاد!استيطانعن"يشوع"سفرفيذكرماوليس

طلبأينتقلانكاناعندماالسبطانهذانعاشهاالتيالبداوةبحياةالتذكيرسوى

تلكالىبالذاكزةعودةوهي،كنعانبلادمنمابقعةفييستقراانقبلللمرعى

رعاةمتجاورينالاسرائيلي"و"يعقوبالاَرامي""لابانفيهاكانالتيالزمنيةالفترة

أكثر.لااغنام

فيتنقلقد"منسي"سبطانعلىيشوعسفرفيوردممانفهمنحنلذا

بعدفيمايذكرلمانهبدليلفيهاالاستقرارمنيتمكنلمولكنهبهاوعدثم،المنطقة

.9()ْواسرائيلآرامملوكحروبعنالحديثعنه

ب-طوب

)سفرفيطوب""ارضارضبكلمةاقترن!تفقدكثيرةمعانيالكلمةلهذه

بكلمةاقترنتفقد(A-01:6الثانيصموئيل)سفرفياما5(3-:11القضاة

إلىتمتدالتيالارضمنالبقعةلتلكاسمنظنماعلىفهي.طوب()رجالرجال

اسمالثالثتحوتمصثبتفنيوردوقد.الباديةحتىعجلونجبالمنالشرق

الثالثتحوتمسثبتفيوردماوحسب.العمارنةرسائلفيوذكرت"طوب!

(1"بصرىمدينةمنالغربإلىالحالية""الطيبةقريةهيانهانظنالعمارنةورسائل

63.-62(98..M Noth, op. cit.)P

M..09)63.ك!- Noth, op. cit.)P

97



")19(.و"بصرىعا""دربينالعامالطريقجنوب

الاردنية-السوريةالحدوديةالمنطقةتشملكان!فانهاذلكعلىوتأسيساً

جانبإلىوقفتوقد.الشرقفيبصرىحتىالغربفيقيس""اممن

.داوودضدالعمونيين

ب-جيشور

التثنيةسفركتابروىوقد.القديمالعهدكتابمناخبارهاجلونستقي

"جشوريين"ادتخمإلىارجوب""كورةكلاخذ"منسيابن"يائيران314:

نهرشرقييستقرلممنسيسبطانقليلقبلذكرتوقد.الخ00"معكيين"0واد

.واليرموكالزرقاءنهريبينالممتدةالمنطقةفي"رحوببيت"آرامكانبلالاردن

و"آرام،الشمالمنرحوب""بيتجاورواقد"جشوريين"ادانذلكومعنى

الجنوبيةالشيخ.جبلسفوحمنامتدتقدبلادهمانأي.الجنوبمن"معكي

كانوالانهم،(13:13يشوع)سفراسرائيلبنولهميتعرضولم.اليرموكنهرحتى

فيهاتنقلالتيالباديةاطرافعنبعيدينِالداخليةالخصبةالاراضيفي

بنتمعكة"داوودالملكتزوجوقدرحلَا.بدواًكغيرهمكانواعندماالاسرائيليون

إلىلجأالذي3(:3الثاني)صموئيل""ابشالوملهفانجبت،جشور"ملكتلماي

نعرفالروايةهذهومن.93(-13:37الثاني)صموئيلاخاهقتلعندمااخواله

عصرقبلحكمقدهودعمييكونذلكعلىوتأسيساً.هودعميابنهوتلمايان

لداوود.معاصرتلمايوانداوود

معكةآرام-د

البقاعوفيالغربيةالشيخجبلسفوحعلى"جشور"منالشمالإلىوكانت

-mittelassyrischesGrab in At- taiybih and die Gleichsetzung von At- ta19)+أع,.A AbouAssaf)

91.-13.iybihmit Tu- B- ja. Baghdader Mitteilungen Bd.7,)7491( P

72



معرضرفيالقديمالعهدكتاباسفاربعضفياخبارهامننتفاًونجدالجنوبي

(68-:أ.الثاني)صموئيلدفقمملكةمعداوودحروبعنالحديث

11"برهددهجومعنالحديثمعرضوفي.بعد(وما6:)91الأولالاياماخبار

مدندمرانهذكربعد(،وم15018الأول)الملوك"اسرائيل"مملكةعلىالأول

"بيتاراضيمن"آبل"مدينةاحتلانهأي.معكة"بيتو"آبلو"دان""عيون"

فيولبنانفلسطينبينالحدوديةالمنطقةفي"السقي"آبلاليوموهيمعكة".

"."مرجعيونلقضاءتابعالجنوبيالبقاع

صوباارامهـ-

وقد.آرامبكلمةمقترناًالقديمالعهدكتاباسفارفيمراتعدةالاسمورد

لكلمةتحريفهيn)صوبا"ان""هاليفيويرجع.""صوبهأو"صوبا"كتب

عصرفياسمهااصبحوالذي.النحاسأوالذهببريقتعنيالتي"صِهوبة"

الشرقيةلبنانجبال!سلسلةكانتوقد)عنجع)29"."خالكيس"الرومانيالاحتلال

الشمالإلىالممتدةالاراضيتثمملكانتصوباانيظنلذا،بالنحاسغنية

اسفارعباراتانوالواقع.شرقاًالباديةوحتىغرباً،البقاعمن،دمشقمنالغربي

سفرففي.تقريبيبشكلبلبدقةموقعهاتحديدعلىتساعدلاالقديمالعهد

"عمونو"بني""الموآبينبعد"صوبا"ملوكذكر47/:41الأولصموئيل

صموئيلسفراما.الملك""شاولداعداءكانواالذينالفلسطينيينوقبل""آدومو

ملكرحوب"بنعزر"هددضربقدداوودانفمِروي/"511-38:الثاني

،6العاشر:الاصحاحوفي.الفراتنهرعندسلطتهليرىذهبعندما"صوبه"

"."معكةملكمنورجالاًضوبااوآرارحوببيتآرامعمونبنواستهأجر28/

3الأولالاياماخبارسفرفيواخيراً : I/Aعزر""هددضربقد"داوود"انروى

.حماه"صوبه"فيملك

بلادموقعتحديدعلىيساعدناماالمواضعهذهفينجدلاعجباًانولي!

696..ischesand aramaisches Handwbrterbuch,)9918( P29)ة .W Gesenius,Hebr)
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السنينبعشراتتدوينهاقبلوقعتلاعمالسجلفهي.بدقة""صوبهأو-"صوبا"

هذااستنتجواالذينالبحاثةبعضرأيعلى.(.مق008عامبعدالتدوين)بدأ

عثرالتيالكتاباتبعضمعالقديمالعهداسفارجملبعضمقارنةمنالتاريخ

)39(.الاردنوشرقيفلسطينفيعليها

القبائلِلواقعتصويراً""صوبهملوكعبارةفينجدفانناالأمريكنومهما

شمالَاحمصسهولمنالشامبلاداواسطفيمنتشرةكانتالتيالعديدةالآرامية

ولماتغيرشرقاً.الباديةوحتىغرباًالبقاعومنجنوباً.حورانسهولوحتى

فقط.الرواةاذهانفيعالقاً""صوبهاسمبقي،دمشقمملكةونشأتالواقعهذا

.k.Drifter Band. Semiti1،5 .k Erster Abschnitt,)5391( .P63 f39)ا Handbuch derOrientalist)
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الثانيالباب

ونصوصهاالآراميةاللغة





عامةملاحظات-اولاً

ولماذااللناتهذههيفما،الساميةاللغاتدوحةإلىالآراميةاللغةتنسب

سامية؟سميت

بلادنالغاتبين،القرابةصلةان،السنينعشراتمنذالمستشرقونلاحظ

وفي.تسميتهافياحتاروا،واحدةارومةمنانهافأدركوا،قويةمتينةوالحيةالبائدة

"سامإلىنسبة(،السامية)اللغاتاسمإلى"شلوتزر"الالمانياهتدى1781عام

شرقنافياللغاتهذهتتكلمأوتكلمتالتيوالشعوبالقبائلجميعاب،"نوحبن

العاشرالاصحاحالتكوينسفرفيالمدونالانسابلوحعلىاعتمدوقد.العربي

المهتمينمننقدموضوعالنسبوهذاالحينذلكومنذ.بعدهاوما/12/الآية

سياسيةاعتباراتعلىمبنيالتكوينسفرفيالاممترتيبلان،المنطقةبدراسات

القديمالعهدكتابدوْنهاوقد.تاريخيةأولغويةظواهرعلىلا،وجغرافيةوثقافية

لذا..م.ق008عامبعدالتوراةتدوينبدءعندسائداًكانوكمابها،سمعواكما

منها:باخطاءوقعوا

لغةيتكلمونلاوهم.ساماولادمنوالميديينالعيلاميينانالمدونونذكر-1

بصلة.لهاتمتولا،الساميةاللغاتعنبعيدةلغةبل!واخوتهمابيهم

يتكلمونوهم،حامإلىوالكنعانيينالاحباشالقديمالعهدكتابنسبلقد-2

لميعرَفوا،العلماءاعتمدها،التسميةهذهإلىالموجهالنقدورغم!ساميةلغة

اصلذاتمتشابهةلغاتتكلمتالتي،البشريةالمجموعاتتلكلغات

العربي.شرقنافيوعاشت،فترك

عربيةأسميناهافإن.التعريفلهذابديلايجادفيالصعوبةندركونحن

ظهوربدايةمناحدثعربيوالصفة،عربالاسملأنللنقد،تعرضناقديمة

وأبابلأوأيبلاأوكأكاداخرىساميةدولةأيةإلىنسبناهاوإن.الساميةالكتابات

،بادتثمسادتقبائلممالكفتلك.ذلكفيالناسلامنا،الخ...آرامأوآشور

فيسادتالتيالدولكانتولما.الاخرىعلىالغلبةمنهالواحدةيكنولم

الثالثالالفنهايةمنذبالتتابعمعظمهاوبادت،المخمديةالرسالةقبلمنطقتنا
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ولم،تتوحدولم،قبلياساسعلىقامتقدلبلادنا،الرومانيالغزووحتى.م.ق

التسميةعلى(القديمةالقبائلالهجاتالتسميةنفضللذا،سامإلىنفسهاتنسص
!عى

وماريوأكادكيشفيالقبائلممالكالقديمةبالقبائلونقصد.الاَنحتىالسائدة

شبهوممالك،الشامبلادفيوالآراميةالكنعانيةوالممالكوآشوروبابلوايبلا

الاسلامي.العربيالفتحقبلتأسستالتيالعربيةالجزيرة

وفق،واسعنطاقعلىالكتابةانتشرتانالأولىالفترةهذهثمرةمنوكان

اللغةوسادت،والابجديةالهجائيةالحروفوأوجدت،ثابتةوقواعداصول

ولأنها،وتوافقتطابقمنوالمعاصرةالسابقةاللهجاتوبينبينهاكانلما،الاَرامية

وحدةوهي،لأهميتهااليهاأشيراناحباخرىثمرةوثمة.بالحروفتكتبكانت

المقطعيالمسماريالخطبينالتخبطعقيبالآراميةحققتهاالتيالخط

تقريباً،الميلاديالتاريخبدايةمنذاذ.الابجديالمسماريوالخط،الهجائي

"..العربيالخطعنهانبثقالذي،الاَرامي/النبطيهوواحداًخطا1ًنلحظ

فياخرىثمرةهنالككانتفقد،الأولىالفترةثمرةمنوغيرههذاكانولئن

الوحدةثماراهمكانتالتياللغةوحدةوهي،الاسلاميةالعربيةالعصور

وقبائلشعوباًكانتالتيالامةوحدةعليهارتكزتالذيالأساسلأنهاأو،السياسية

والعربيهَ.الآراميةإلىتنسبمتعددةلهجاتتتكلم

شبهفيشمل،الجغرافيبالمجاليتعلقفيمااما،بالتسميةيتعلقفيماهذا

البحرعلىالمطلةافريقيةوسواحل،والعراقالشاموبلاد،العربيةالجزيرة

الساحلعلىضيقاًومكاناً،الغربيةالاسيويةالجبهةمعظميشغلفهوالأحمر.

اللغةانالاحثونلاحظوقد.اريترياوحتىالافريقيالقرنمنالممتدالافريقي

تميزهامعيهنةخصائصتوجدبل،واحدةليستالواسعةالشاسعةالمنطقةهذهفي

وغربية.شرقيةإلىفقسموهابعضهاعن

انترتوالتيوالآشوشيهَ،البابليةعنهاتفرعتالتيالاكاديةوتضمالشرقية-ا

.والجزيرةالعراقبلادفي

قسمين:إلىبدورهاوتقسمالغربية-2

والعبراني،الشمالفيالاوجاريتيبفرعمِهاالكنعانيةوتضم.الغربيةالشمالية-أ

بلادفيكلهاانتشرتوالتيالمختلفةبفروعهاالآراميةثم.الجنوبفي

VA



.النتمام

التدمريينلهجاتوتضمشماليةقسمينإلىوتقسم:الغربيةالجنوبية-ب

يينوالحميرالقحطانيينلهجاتوتضموجنوبية.وثمودوالانباطوالصفويين

إلىبالاضافةقريث!لهجةأي،والمضريينوالعدنانيينوالسبئيينوالمعنيين

والتيجريةوالجعزيةالاثيوبيةوهي،الغربيالأحمرالبحرساحللهجات

والهروية.

هيالتي،الأكاديةفييبدأزمنياًتسلسلاًالجغرافيالتقسيمهذافيونلمح

.الاحدثالعربيةاللغةبلهجاتوينتهىِ،القديطةالقبائلممالكلهجاتاقدم

وأمقاطعفيالكلمةتركيبعلىمبنياَآخرتقسيماًيليفيمانوردفاننا،عليهوبناء

.الامكانقدرالزمنيالتسلسلالوقتبنفسمراعين،هجائيةحروف

مثل،هجائيةمقاطعمنكلماتهاتتألفالتيأي،الهجائيةالمقاطعمجموعة-أ

كانتالتيالامورية-والكنعانيةالآشورية-البابليةثمالايبلوية-الاكادية

.المسماريبالخطتكتب

مثل:هجائيةحروفمنكلماتهاتتألفالتيأيالهجائيةالحروفمجموعة-2

القديمةوالآراميةالفينيقيةأيالابجديةوالكنعانيةوالعبرانيةالاوجاريتية

والثموديةوالصفويةوالنبطيةالتدمريةثم.سريانيةتسمىالتيوالحديثة

قريش(الهجةالمضريةوالعدنانيةوالسبئيةوالمعنيةوالحميريةوالقحطانية

والهروية.والتيجريةوالجعزيةوالاثيوبية

للحديثننتقل،القديمةالقبائللهجاتلشجرةالموجزالعرضهذاوبعد

الآرامية.اللغةعن

الآراميةاللغة-ثانياً

بعدوهيبحروفهاوثائقهاوسطرتالآراميةالقبائلتكلمتهاالتياللغةهي

أولظهرتفقد.عمراًواطولها،انتثارأالقديمةالقبائلممالكلغاتاوسعالعربية

فيتستعملولازالت..مقالأولالألفبدايةعندبحروفهاالمسطرةالنصوص

الطويل،التاريخهذااجيالوعبر.هذايومناإلىوالعراقالشامبلادنواحيبعض

هذامراحلالباحثونالعلماءتتبعوقدومفرداتلموقواعدشكلأالآراميةتطورت
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التاليهَ:الاجيالإلىوقسموهالتطور

القديمةعصورهافيالآرامية-آ

بحقوهيأ.!.005-0001منالزمنيةالفترةإلىالعصورهذهونعيد

يده!،واحدموضوعذاتتكونتكاد،قليلةنصوصوصلتناوعنها.الآراميةعهد

رسائل؟أوقانونيهَأوادبيةنصوصالآنحتىهناكليساذبحتةسياسيةامورحول

لأذ،الشأنقليلةالآراميةاللغةعمرمنالفترةهذهتكونانلا.يمكنذلكومع

خلالها.ارسيتقدتطورهاقواعد

الشامبلادسكاناستخدمهاالتيالابجديةالآرإميوناستخدملقد

لض--أثذ!ز-الحولتانهافىِالأمالابجديةعنتختلفوالتي،الآخرون

الخ....!غ-عض-ص

كما،""قبحرف"ضر"حرفبدلواقدالآراميينانبل،فحسبهذاوليس

بتأتيرهذايكونوقد.و"مرق""أرق"بلغتهموهما.والمرضالارضكلمتيفي

علحهمالصعبمنوكان،جنبإلىجنباًمعهمعاشواالذينالاصليينغيرالسكان

الضاد.حرفلفظ

"شمال(1،مدينةفياكتفتالتيالنصوصبعضانواضحاً،جلياًويبدو/

اخذوقد.فينيقيةتسمىوالتي"جبلا"فيالكنعانيةالنصوصإلىاقربكانت

فيالفينيقيةاللغةاستخدمواقدالآراميينانعلىدليلًاالظاهرةهذهالباحثينبعض

ومن.بغيرهاتأثرتقدالقديمةالآراميةانولاشك.لغتهمجانبإلىكتاباتهم

في)فينمين(كنعانيينكتاباًاستخدمواقدالقدماءالآراميينالملوكانالممكن

وصولزمنفىِالمنطقةفيسائدةكانت)الاوجاريتية(فالكنعانية.دواوينهم

ناذلكعلىالادلةومن/الآراميةفيبصماتهافتركت:السلطةإلىالآرامين

جانبإلىوهوكنعاني)اخذ(بمعنىلقحمن)لقحعاستعمل!لفعل11قدالاَراميين

تعودالتىِالآراميةالنصوصاناعلاهذكرتلهجاتعدةبينوهومشتركاخذالفعل

كافيةأدلةفهناكشأنها،منيحطلاهذاانإلاعددها،فيقليلةالعصرهذاإلى

الآشوريينالقادةاننعرففنحن.المنطقةشَعوبمنكثيرعندانتثارهاسعةعلى

85



.الأخرىالشعوبوبين،بينهمفيماللتفاهماللغةهذهاستخدمواقد

عامالقدسحاصرالذي،سنحاريبقائد"شاقي"ربهووهذا

الآرامية،باللغةويخاطبهم"حزقيا"،الملكموظفيلرغبةيستجيب..مق107

من،للمفاوضاتوالمتتبع،المدينةاسوارعلىالمنتشرالشعبيتمكنلاحتى

بعضاستخدامإلىتعداهبلالحد،هذاعندالأمريقفولم.الموضوعفهم

سطرتآشورفيطينيةلوحةعلىعثراذ.مراسلتهمفيالاَراميةاللغةالآشوريين

قدالآراميةفانهذاإلىوبالاضافةآخر.إلىآشوريضابطمنموجهةرسالةعليها

مدينةفيعثرفقدللآراميين،.المجاورةوالمناطق،الشامبلاد.حدودخارجانتشرت

مصرفرعونإلى""آدون؟عسقلاناميرمنموجهةرسالةعلىالمصريةممفيس!9

بالآرَامبة)49(.مكتوبة(.م.ق595-)906الثاني"نيخوأ

محلتحلاخذتانهاالآراميةاللغةعمرمنالفترةهذهفيالواضحوال!يء/

تكتبكانتالتيالتجاريةالوثائقمنكثيرأاننجداذ.تدريجياًالآشورية/البابلية

الآراميةباللغةمكتوبلمحتواهاملخصعلىايضاًحوتقداللغتينهاتينباحدى

الشهود.اسماءمع

تقاريرالآراميبالخطعليهانقشطينيةلوحاتعلىعثرهذاجانبوالىء

إلىوترجعالنهرينبينمابلادجنوبفي"اموكاني"بيتدويلةاحوالعنسياسية

6I-)668بانيبالآشورالآشوريالملكعصر Y9(()ْ.م.ق.

الآراميةانتشاءمدىعلىبهالشتشهدالمختلفةالنماذجهذهالىعرضنالقد

الهلالجناحيفيالناسبهاتكلمذلكومع.سياسيةقوةوراءهاتكنلمالتي

هوفمامصر!فرعونإلىبالآراميةالمكتوبةالرسائلبعضوارسلت،الخصيب

السبب؟

الألفمنتصفمنذالثمامبلادفيمعروفةكانتالهجائيةبالحروفالكتابة

آدابالئهركتبت"اوجاريت!ففي.التاريخذلكمنأوأبكر.م.قا!اني

نفسهااوجاريتوفي.المسماريالشكلذاتالهجائيةبالحروفالكنعانيين

!*Handbuch der Orientalistik. Drifter Band Semitistik, Zweiter Band and Drifter)الو(

011137,(5491.)P
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وهذا.المسماريةالهجائيةبالمقاطعالخارجيةالدولمعالمراسلاتسطرت

مثل،المجاورةالدولوعلى،الأخرىالكنعانيةالممالكجميععلىيصدق

بالمقاطعالمكتوبةالبابليةبوساصةجيرانهمارسلواالذينوالمصريينالحثيين

صعوبتها.رغمالمسماريةالهجائية

الهجائيةوالحروف،المسماريهَالهجائيةالمقاطعبينالكنعانيونجمعلقد

لمالذي،والاسهلالمبتكرالجديدالرطوبين،الموروثالتقليديالخطبين

استعمالهفانحصر،التقليديللخطكانالذي،والصيتالشيوعهذاكللهيكن

القوليمكنذلكضوءوفي.الشامْببلادمحدودةمناطقوضمن،معينةاغراضفي

ومنِ..مقالثانىِالألفمنالثانيالنصففيالناسبينانتشرتقدالابجديةان

شيئاَعزفواالذينالعامةثمالخاصةعندوالاستحسانالقبوللاقتانهاالمؤكد

الثانيالقرنمنذالشامبلادفياثرأيلهيبقلمالذي،المسماريالخطعن!يئاً

.م.قعشر

يكتبلأن،ومهيأةمواتيةالظروفكانت،السلطةإلىالآراميونجاءولما

المسماريالخطاندثروإن.غرِهادونوحدها،السهلةالابجديةبالحروفالناس

بلادفيالمسماريبالخطايضاًكتبواقدالآرامييناننرىفانناالبلاد،هذهفي

فىِالهيروكليفي()الحثىِاللوفيوبالخط.القويةالآشوريةالسلطةحيث،الجزيرة

لوفية.اقلياتتدِشكانتحيث،الشامبلادمنالشماليةالاجزاء

الآراميسِنانو"ارباد""كتك"دولتيبينعقدتالتيالمعاهدةمنونعلم

الجديدةالحثيةوالأماراتالآشوريينراسلوالغةبأيةاما،بلغتهمتخاطبواقد

الاثرية.التنقيباتعليهتكشفباقسرفهذا،الدولمنوغيرهم

السوادلغةاصبحتقدكانتالفترةهذهفيالاَراميةانالقولوخلاصةص

اتيحوالبابليينبالآشوريينالآراميينوباختلاط،الشامبلادفيالسكاتمنالاعظم

الخصيب،الهلاللبلادالشرقيالجناحفيوالاَشوريةالبابليةتنافسرانللآرامية

العالمية،"كلدو"امبراطوريةوتأسيسهم،بابارفيالحكمإلىالكلدانوبوصول

العالمية.اللغةتصبحلأنامامهاممهدةالطريقواصبحت،الآهـاميةانتصرت
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الامبراطوريةآرامية-ب

Reichesلعبارةترجمة،العنوانهذاان Aramaischالعالماطلقهاالتي

Mark)"فارت"ماركالالماني Wart)عهدفيالاَراميةاللغةتطورمرحلةعلى

علىقضتالتي(00م.ق033-)053الفارسيةالاخمينيةالامبراطورية

آرامي.سياسيكيانأوآراميةدولةآخرعلىأي،الحديثةالبابليةالامبراطورية

مطلعمنذعالميةالغةلتصبحطريقهاشمَتالاَراميةانقليلقبلقننالقد

وعصر،الحديثةالاَشوريةالامبراطوريةعصرفيوذلك..مقالثامنالقرن

الفارسيةالامبراطوريةكادتوما.."كلدو"ومملكة،الشامبلادفيالاَراميةالممالك

بفتوحاتهاوتمتد،العالمعلىتطل(.م.قr"1.-)675الاخمييةالسلالةبقيادة

اللغةشأنتعاظمحتى،والاوسطالادنىالشرقينبلدانفيواسعةمناطقإلى

بهاويتخاطب،والوثائقالرسائلبهاتكتب،دوليةلغةبحقواصبحت،الاَرامية

.والعظماءالقواد

دفعتالتيالأسبابفيأخرىمرةوالتاملقليلاً،التوقفبنايحسنوهنا

بابجديةكتبتالتيالاَراميةاللغةانلمالمرموقةالمكانةهذهإلىالآراميةباللغة

المسماريةالهجائيةبالمقاطعكتتالتياللغاتعك!سعلىحرفأ//22منمؤلفة

بسهولةفانت!ضرت،الناسعلىتعلمهاوسهلوقراءتها،كتابتهاسهلتقد،الكثيرة

انتثارسرعةفيهامعاملالميزةهذهانفيالبلدان/ولاشكمنكثيرفيوشر

لغاتعرفتالأوسطالثرقفمنطقة.الوحيدالعاملليستولكنها،الآراميةاللغة

يكوناندونمماثلةبأبجديةتكتبكانتالاجاريتيةمثلالآراميةمناقدماخرى

عواملإلىالانتباهمنلابدهناومن.كالاَراميةعالميةلغةتصغانفيالحظلها

الآراميةالقبائلانمنها.المكانةهذهإلىبالآراميةالوصولفيساعدتاخرى

،..مقالثانيةالألفنهايةمنذالخصيبالهلالبلادفيتغلغلتقدكانت

نابدونكثيرةمناطقفيالقيادةمراكزإلىووصلتاقربائها،سكانهمعواندمجت

إلىالسكانقادتانهايفترضبل،استعمالهفيالصعبالمسماريالخطتتبنى

لمالذين،الخصيبالهلاللبلادالشرقيالجناحسكانوخاصة،الأراميةتعلم
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الغربي.الجناحسكانفعلمثلماالهجائيالمقطعي(لمسماريالخطْعنيتخلوا

الشامبلادفيالآراميةالدوللاتغزواالذينالآشورلينالملوكانذلكعلىوزد

بلادإلىوالعبريينالآراميينالسكانهخروا،.م.قوالثامنالتاممعالقرنينوطيلة

المقاطعاتهذهسكانمنبعضاًونقلوا،اخرىمقاطعاتوالىومصر،وبابلآشور

اللغةاستسهلواالذينالمواطنينبينالتقاربعمليةسهلمما،الامبلادإلى

السياسيةالعواملبأنهنانقولانويصح،بسرعةوتعلموهايبدو،ماعلىالآرامية

الآرامية.اللغةانتشارفيوالأهمالأكبرالدورلعبتقدوالبشرية

قبلتركزتقدكانتالآراميةاللغةنفوذمقوماتانكلههذامنونستنتج

تكنلمالفارسيةاللغةانعلمنااذاالأوسطالشرقبلدانعلىالاخمينيينسيطرت

خاصةهجائيةمقاطعأوابجديةلهامدونةلغةالاخمينيةالامبراطوريةتأسيسحتى

ادارةعليهمليسهلالآراميةاللغةاستخدامآثرواقدالفرسالملوكانلقلنابها،

لقد.الأهمالجزءالآراميونفيهاكانوالتي،الاطرافالمتراميةامبراطوريتهم

فلمالمسماريةبالكتاباتشبيهةبلغتهمخاصةكتابةاستنباطالاخمينيونحاول

منمؤلفةبأبجديةالفارسيةاللغةظهرتالاخمينيةالسلالةسقطتولمايفلحوا.

الكلماتمنكبيرةاعدادتمتلكوهي.الاَراميةالابجديةنمطعلىحرفاً/22/

)69(.لديهممعروفةيبدوماعلىتكنلمالتيالآراميةوالمصطلحا!

انتشارسرعةاسباببعضعرضفيوفقناقدنكونعلناكلههذاونسوق

علىالقديمةالشواهدهناونوردالاخمينية/الامبراطوريةعهدفيالاَراميةاللغة

الاخمينيةالامبراطوريةعاصمة)سوزا(""برسيبوليسمدينةفياكتشفلقد.ذلك

بشؤونتتعلقوكلها،الآراميةباللغةمكتوبةطينيةلوحةمئةخمسعلىينوفما

علىادلوليس.)79(لم.مقالسادسالقرننهايةإلىوتعود،المملكةتهمادارية

فيعاشالذي،اليهودي"عزرا"نقلهمماالآراميةللغةالاخميمالملوكتبني

i-)464الاخميني"ارتاكساركس"الملكعهد 2 iسردهمعرضفي.(.مق

الملكامر:القدسفيالمعبدبناءعلىالأولداريوسالملكموافقةلقصة

عليهففتشالمعبدبناءباعادةالقاضيالأولكورشامرعلىباطلاعهداريوس

0115(69..H .H von der Osten, die Welt der Perser.)5691()P
138.0.cit. P79).كاهه Handbuch derOrientalisti)
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بمدينةالملكيةوالمحفوظاتالوثائقدارايالكتبخزائنيبيتفيالموظفون

)عزرا:الميدلينببلاداحمثافيووجدوهعليهفتشواعليهيعثرلمولما،بابل

وثائئئحفظتقدالفارسيةالادارةانيعنيوهذا12(.-أ:السادسالاصحاح

كانتالتيالآراميةاطغةوباامبراطوريتهممنمتفرقةاماكنفينسخبعدةمختلفة

الرسمية.لغتهم

الايراني"زرادش!(()احبار(تلامذةان9؟(1!()+أ""آلْتْهايْمالاستاذويقول

باللغةكتبوهاقد،"الافيستا"ببعدفيماعرفتوالتي،موتهبعداقوالهجمعواالذين

تحملكانتزرادشتلاتباعالدينيةالطقوسادواتانهذاقولهويدعم.الآرامسِة

بدأقدايرانبلادفيالآراميةاللغةتغلغلاننلاحظالختاموفيلمآراميةكتابات

الدولةعهدوفي،الآشوريةالدولةعهداواخرفيأي،الاخمينيةالدولةتأسيسقبل

تعاظمعلىساعد/حيث.مقالسادسالقرناواخرمنذأي،الحديثةالبابلية

"تيماء"واحةفياماايرانفيهذاو"قمبيز"."كورش"الملكانبعدئذنفوذها

انصابعلىهناكعثرحيث،الآراميةاللغةيتكلمونالناسفكان"نجه"،ب

فيعثر،هناكإلىالفارسيالنفوذوصلحيثمصروفي.آراميةكتاباتتحمل

وبلادمصربينالحدودعلىالنيلواديفي،اسوانقبالةالواقعة،الفيلةجزيرة

فياليهودالمرتزقةالجنودتبادلها،الآراميةباللغةمكتوبهَرسائلعلى،النوبة

الملكلكتابةترجمةعلىعثرذاتهالمكانوفي.القدسفيرؤسائهممع""الفيلة

في.البرديورقعلىمسطرة""بهستونصخورعلىالمنقوشةالأول""داريوس

91عام rrمنوهي.الآراميةباللغةمكتوبةرسالةعشرةاربعاوربافيظهرت

يدلممااختامطبعاتيحملايضاً،الجلدمنكيسفيمحفوظةوكانتالجلد،

معظموتحوي.الاخمينيةالامبراطوريةاقاليمبينالبريدلنقليستعملكانانهعلى

احدمنأومصرفيالفارسي()الوالي""الزاترابمنموجهةتعليماتالرسائل

الواليمنموجهةتعليمات،تحويمنهاوواحدةمصر،فيضباطهإلىمساعديه

عبرمصرإلىالفرسبلادمنالمؤديةالطريقيحرسونوبابليينفرسضباطإلى

يمتلكهاكانالتيالزراعيةالاراضيبادارةالتعليماتوتتعلق.والشامبابلبلاد

وتأمسينبحمايتهاوتوصي.هناكفرسضباطعليهاويشرفمصرفيالفرسالولاة

.48-45(89..F Altheim, Zarathustra and Alexander,)0691()P
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.بأمانفارسبلادإلىوارداتهاونقل،السليمةاداراتها

هور""ننحتيمعالفارسيمصروالي"ارشامة!منكلالرسائللuئبالقد

هور"،"ننحتيإلى"ارشامة"منموجهةعشرمنها.اقطاعياتهفيممثله

إلىفموجهةالأخرىالثلاثالرسائلاما،""ارشامةإلىهور""ننحتيمنوواحدة

كلهاتكتبلمالرسائلهذهانبالذكروالجدير.غرباءمرسلينمنهور""ننحتي

99(.مصرإلىوارسلت،و)إبابل""سوزا"فيكتبتوانمامصر،في

مدينةوفي.الآراميةباللغةمكتوبةقبورشواهدعلىعثرالصغرىآسياوفي

وفي.ليديلنصآراميةترجمةعليهاسطرتقبرشاهدةعلىغثِر"ساردس"

ننتقلالصغرىآسياومن.ا()َمتنوعةآراميةكتاباتظهرتو"كيليكيا""كبادوكيا"

كتابةعلى"بندي"راولبجوارإتكلسيليا"مدينةفيعثرحيثوالهندافغانستانإلى

الاَراميةباللغتينكتابةظهرت"كابول"منوبالقرب.والآراميةانيةاليوتباللغتين

وكانهناكالآراميةاللغةدخلتالهندإلىالفارسيالنفوذوبوصول.والايرانية

منابجديتهااستنبطتقدالهندية""خاروصطهيلغةانبحيثقوياً.تألْيرها

()1ْ1(.0م.قالثالثالقرن)منتصفالآراميةالابجدية

إلىنشيرانعلينابقيالآراميةاللغةانتشارلشواهدالاستعراضهذاوبعد

ذلكبسببنثأتوالتيالامبراطوريةوآرامية،القديمةالآراميةبينالفوارقوبعض

تلفظاصبحتالتي""ت:مثلالحروفبعضلفظعلىتبدلطرألقدالانتثمار.

1("ضحرفاستبدلوكذلك.العربيةباللغة"ث"حرفمثلالحالاتبعضفي

"هياالوصلضميراحتلالضمائروفي."ارض"منبدلًا""ارعمثل""عبحرف

اما"بناهو"منبدلًا""بناهيكلمةفيكماالغاثب(الثإلث)الشخص"هو"محل

الألفحرفأي،"الاطلاق"الفعنعبارةكانتالتي،التعريفاداةإلىبالنسبة

)1ْ2(1الاسمنهايةإلىايضإًوعلقتمحله"هاء"حمتفقد،الاسمنهايةعنديعلق

)5791(.(99..G .R Driver, Aramaic Documents the fifth Century .B)C
.(001.311-403Donner- Rollig, op. cit.)P

(015)47911(101 .F Altheim, op. cit.;47.P .F Altheim, Weltgeschichte Asiens in qriechischerZeil)
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الشاسعةالمناطقهذهإلىانتشرتقدالآراميةاللغةكانتواذاواخيراً،

كثيرإلىمحببةكانتانهانفترضفنحن،الاخمينيةالامبراطوريةعهدفيالواسعة

منالاصلالاكادية"احيقار"قصةترجمةولعل.بهاويكتبونيقرؤنها.الناسمن

.الميزةهذهمبعث،الآراميةإلىالفارسية

اليونانيةاصبحتالشرقالاسكندرواحتلالالاخمينيةالدولةسقوطوبعد

عهدفيالوضعيتغيرولم.الشعوبلغةالاَراميةبقيتبينما،الرسميةاللغة

رقعةضاقت،السياسيةالاوضاعفيالتبدللهذاوكنتيجة.الرومانيالاحتلال

علىساعدمماوالجزيرةوالعراق،الشامبلادفيوتلملمت،الآراميةاللغةانتشار

بالعربيةوتأثرتفأثرتالسكانطبقاتمختلفوبينبينهاالعلاقةوتوطيد،ازدهارها

القواعدية.والصيغالالفاظمنكثيراًالآراميةمنواستعارتاستقرضتالتيوالعبرية

.سنرىكمابهاوكتبواالآراميةتكلمواقداليهودفانذلكعنوفضلأ

فيومثلها،آراميةكلمات"التكوين"سفرفيورد،القديمالعهدكتابأوفي

:دانيال.أمثلًاكاملةفصولاًضمافقدوعزراأدانيال9سفرااما.ارميا!"سفر

)الاصحاحوعزرا28(السطرالسابعالاصحاححتىب4السطرالثاني)الاصحاح

-12السطرالسابعوالاصحاح18السطرالسادسالاصحاح8-السطرالرابع

المبكرالوقتعلىتدلناانهاالأ،قصيرةالفصولهذهكانتوإن26ْ(.السطر

قدكناماذلكإلىاضفناماواذااليهود.صفوفبينالآراميةفيهتسربتالذي

يكلمهمان"شاقي"ربمنطلبواقد"حزقيا"الملكموظفيانمنسابقاًذكرناه

مكانهاعنأزاحتهااتهاحتى،للعبريةمنافسةكانتالاَراميةانلادركنا،بالآرامية

بعد.فيما

ناالمؤكدمنولكن.اليهودلغةايضاًالآراميةاللغةاصبحتمتىندريولا

)عامالمكابيينعهدفيالآراميةمحلهاوحلتالوجودمناخفتقدالعبريةاللغة

تطورمرحلةالآراميةاللغةدخلتالعهدهذاوباطلالة.ا(()0ْ3م.ق164أو591

ومميزاتها.ظواهرهالهاخاصةحلقةاللغويالتطورمراحلسلسلةفيتمثلجديدة

تكوينها.فيالفاعلالاثرللبيئةوكان

301)3391(.3.ء.) .H Bauer and .P Leander, HebraischeSchulgrammatik)
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وآراميةالشامبلادآراميةبينوقواعديةلفظيةفوارقوجودالعلماءلاحظلقد

.)"011بالشرقيةوالأخرىبالغربيةالشامبلادآراميةفوصفواوالعراقالجزيرة

الغربيةالآرامية_ا

والانباطاليهودقبلالخصيبالهلاللبلادالكربيالجناحفيالآراميةكانت

وتأثروافيهافأثروا،بخطهاكتبواأو،الاَراميةتكلمواوكلهم،والسامريينوالتدمريين

تلك.القبائلحسبدراستهاإلىنعمدلذاالخاصبطابعهموطبعوهابها،

اليهوديةالآرامية-آ-ا

تلاغيرها،يفهمونلاواصبحواالسكانبينالآراميةايمشعمالشاععندما

بالاَراميةشرحوهاثم،بالعبريةالتوراةاليهوديةالدينيةوالمبلسالكنائسرؤوساء

"1(.)ْموسىبكتبالمعروفةالأولىالخمسةللاسفار)ترجمة(،الترجومفنشأ

الكتابعنلتمييزهالفدس(،ترجمة)أي"اورشليم"ترجومباسميعرفواصبح

علىبعدفيمااليونانيةإلىوترجم،عامةاليهودوتبناهبابلفيصدرالذيالمماثل

حوتاخرىكتبهناككانتبل،الوحيدان""الترجومانهماهذانوليس.يظنما

المارالخمسةموسىكتبإلىبالاضافة"القديم"العهدكتابلاسفارترجمات

كلماتاستعملإليهودحولاليهودي"يوسيفوس"فلافيوسكتبعندمااذ.ذكرها

م07عامالقدستهديموقبل،الميلاديالأولالقرنمطلعفيذلكوكان""آرامية

إلاالحاليبشكلهالوجودحيزإلىيظهرلمولكنبالاَرامية((الصيام))ملفكتب

حوىلقد.(.م138و171عامي)بين"أهدريانالرومانيالامبراطورعهدفي

وبعد.فيهاالتأبينحفلاتاحياءأوالصياميجوزلاالتيِبالايامجدولعلىالملف

نعرفلاكناوان)المكابيين(.تأريخحولكتابايضاَالآراميةباللغةوضعهذا

عليهتظهرالتيالقصصيةالاسطوريةالصيغةانإلأبدقةالكتابهذاتدوينتاريخ

02-1(401..H Bauer and .P Leander, op. cit.)P
168.-163(501.Handbuch der Orientalstik, op. cit.)P
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اراميةتدويناتنجدكلههذاجانبوإلى.الميلاديالثالثالقرنفينثوءهتجعل

الخ....والطلاقالزواجوعقودوالنوادروالحكمالامثالمنلكثير

منذأيالتوراةلغةاحياءاليهودعلماءبعضفيهحاولالذيالوقتوفي

الآراميةمنخليطبلغةكتبالذيالمثنى-)المثشا(ظهرالميلاديالثالثالقرن

تفسيرهاعلىدأبواالذينالتوراةحفْاظهوانالمشنا"اتدولنفيوالسبب.والعبرية

التفسيراتهذهويدونوايجمعواانرأوا،القديمةوالتقاليدالعاداتإلىبالاستناد

اعادةهوالذيالمشنا،نشأهناومنشفهياًيتداولونهاالناسواصبحكثر!انبعد

.للتوراة

مدةالاَراميةتكلمتلأنهاالمضمارهذافيخاصنصيبالسامريةوللطائفة

موسىكتب)لَرجمة"ترجوم"هوبالآراميةعنهاوصلناماواهم.الزمنمنطويلة

يقرونلاالتي،والتثنيةوالعددواللاويينوالخروجالتكويناسفار:الخمسة

ابن"مرقاشعرالميلاديالرابعالقرنمنوصلناومدائحهماشعارهمومن.سواها(

هو"مرقا"الِضاًانويقال.آخرينشعراءمنأخرىاشعاروهناكلَينا"،الكاهن

)1ْ6(.الخمسةموسىكتبيتناولالذيالكبير)شروح("المدراش"الفالذي

انتشارسعةعلىالشواهدمنالقليلإلىعرضناالسابقةالصفحاتوفي

اقتصرناوقد.والقبائلالمناطقجميعبينمشتركةلغةاصبحتالتيالآراميةاللغة

حقيقةاظهاربل،اللغةهذهآدابلتاريخعرضألي!قصدنالأنالشواهدهذهعلى

بلادفيالناسلغةاضحتقد،ذكرناهاالتيالمراحلهذهاجتازتانوبعد،كونها

منها،واستفادتالآراميةافادتالتي،العربيةشقيقتهاسوىتنافسهالا،الشام

اخذتحيث،العربيةالمنطقةفيالاسلاميةالدعوةانتشارحتىِالدربولازمتها

تدريجاَ.محلهاتحل

اسمالآراميةعلىاطلققدكانالثانيالقرنمنذألهإلىنشرِانيجبوهنا

المسيحيةاصبحتانبعدوفنونهاآدابهاازدهرتالتي()السريانيةالسوريةاللغة

اللغةهذهآدابمنالأكبرالارثلناخلفتالتيالمدناشهرومن،السكاندين

تركيا)1ْ7(.جنوبفي)اورفه(اديسا

(601)اا+!4هلا؟ح4س!2هالم9+،1اأ51أكاا055أس!أ.68105

03916(701.Handbuch der Orientalistik, op. cit.)P
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إلىنعرضانبنايحسن،الآراميةآدابعلىالوقوفنستطيعلاكناوان

آنفاً:ذكرهاعلىاتيناوالتيالمبكر،الآراميالتاريختوثقالتيالقديمةنصوصها

هذهنصنفلاوسوفالاَراميةالممالكتاريخكتابةفيالأهمالمصدرفهي

مملكةكلارثنترجمبل،بدقةتاريخهاتحديدنستطيعلالأننازمنياً،الكتابات

الآخر.عنمستقلَاَالنصوصمن

سوريةفيالمكتشفةالقديمةالآراميةالنصوص-ثالثاً

النصتسْطسِرقاعدةعلىونسيرالقديمةالآراميةالنصوصيليفيمانورد

اليدوضعاولهمافائدتانهذاوفي.لهترجمةندرجثمالعربيةبالأحرفالآرامي

والعربية.الآراميةبينالرابطةتوضيحوثانيهمااللغمَينلكلتاالمشتركةالالسسعلى

بحيانيبيتمملكةمنآراميةنصوص-آ

يسعي""هددالملك-كتابةا

الحجرمنالمنحوت"يسعي"هددالملكتمثالعلىمنقوشةالكتابةوهذه

:نصانعليهنقش.ام،06قاعدةبدون.م2القاعدةمعالتمثالوطول،البازلتي

الاطراففوقالثوبمقدمةعلىالاَشوريالمسماريبالخطالأول

الخلفعلىفنقشالثانيأما.شاقولياًسطراًوثلاثينثمانيةمنويألف.السفلية

بدمشق،الوطنىِبالمتحفمحفوظوالتمثال.افقياًشطرأوعثمريناثنينمنوشألف

.)1ْ8(..مقالتاسعالقرنمنتصفإلىويعود

مجلدالسوريةالعربيةالاثريةالحولياتفي،جوزنملك،هديعيالملكدمية،عاتأبوعلي1()80

.58-35ص32
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بيةالعر'بالاخرالنص

سكن.هدد.قدم.شم.زي.يسعيهدد.زي.دموتا

رعي..ونتن.عسر.مهنخت.رقوا.شمين.جوجل

قور.واد.شله.ونتن.كلن.لمت.ومشقي

.معدن.كلم.نهر.جوجل.اخوه.كلم.لالهين

يسب.طبه.تصلوته.زي.رحمن.لها.كلن.مت

بر..جوزن.ملك.يسعيهد.مرا.رب.مرا.سكن

.يوِموه.ولمارك.نبسه.لحي.جوزن.ملك.سنوري

ولشلم..زرعه.ولشلم.بيته.ولشلم.شنؤ.ولكبر

.ولِ.تصلوته.ولمشمع.منه.مرق.ولملد.نشؤا

كن..اخر.ومن.له.ويهب.كنن.فمه.امرت.ملقح

منه..شمي.يلد.وزي.به.لشم.وشميم.حدث.لكننه.يبل

يسعي.هد.صلم.قبله.لهوىِ.جبر.هدد.شمة.ويشيم

.كرساه.وردت.لارم.زرن01وزي.سكن.وزي.جوزن.ملك

لن.ا.لوا.لهنا.ال.فمه.امرت.ولمعن.حيوه.ولمأرك

.دهد.قدم.هوتر.قدم.زي.لا0عبد.تزا.دموتا.تيطب

نيا.ما.من.شمي.يلد.من.شم.صلمة.خبور.مرا.سكن.يسب

من..يلقح.ل01وموه.لحمه.هدد.يمرا.يمرا.هدد.بت.زي

.ول.هيد.من.تلقح.ل01وموه.لحمه.تيمرا.لسو.هيد

منه..خذلا.يسوفر.رعلز.ينشعر.لفوا.يحصد.لوا.رعز

لهينقن..سيرر.وماه.يروه.لوا.مرا0لهينقن.ونسا.هوما

.يروي.لوا.عليم.لهينقن.نشون.هوما.ويير.لوا.عجل

للقطو..قلقلتا.ومن.يملانه.واللحمبتنور..لافن.نشون.وماه

لاكلو..شعرن.الوه

مته.منيجتز..ال.نرجل.زي.شيط.وموتن
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لترجمةا

-2

-2

-2

السيكاني،هددقدامنصبهاالتي،يسعيهدددمية

الرعي،ومفبت،الخيراتمنزل،والارضالسماواتسيد

ألشرابواقداحالسلوةومعطي،كلهاالارضومسقي

مسعد،كلهاالانهارسيد.اخِوتهالالههَلك!!

ساكن.طيبهةصلاتهالذي،رحمناله،البلدانكل

بنجوزنملكيسعيهددسيد،الربالسيد،.سيكاني)مدينة(

ايامه،ولتطول،نفسهلَحيا،جوزنملكنوريشص!ر

وليسلم،،)ذريته(زرعهوليسلم،بيتهوليسلم،سنواتهولتزداد

لو،ابتهالاتهولتسمع،عنهالمرضوليبعد،اناسه

للربووهبهاالدميةنصب)أيلهووهبهانصبها،دعواته()تستجابتأخذ

يكونبعدئذومن.هدد(

منه،اسمييمحيوالذي.اليهيضيفهاواسماء،جديدالنصبهويضيف

يسعي،هددصنم.)خصمه(قبالهيكونالجبار،هدد،اسمهويضع

(،عرشه)أيكرسيهمحبةلتزداد.وازران،وسيكان،جوزنملك

والبشر.الالهةمن(دعواته)أيفمهكلمةولتستجاب،حياتهولتطوك

هددقدام،الخالدقدامونصبتصنعتالتىِالدمية)كرموا(طيبوا

يمحيومن.هناكصنمهنصبحيثالخابور،سيد،سيكانيفيالمقيم

ماعوني.مناسمي

منتستقبللاوماءهخبزههدد!سيديسيدىهددبيتفيالذي

ولو،يدهمنتستقبليلا،وماءهخبزه!سيدتيسول.يده

منه.ليجنيحفنة،ليزرعالشعيرمنوالفيحصد،فلازرع

لترضعنبقرةومئة،يرتويولاخروفاًليرضعنشاةومئة

.يرتويولاغلامأليرضعننسؤومئة.يرتويولاعجلًا

الشعيرالناسليلتقطالقلةومن.يملئنهولاخبزاًبالتنورليضعننسوةومئة

.ليأكلوه



.بلادهيبرحلالرجالالذيشباطووباء-23

اقتصاديةكتابات-2

منقوشقصيرنصعلىحلفتلفيعثر،الهامةالكتابةهذهجانبوالى

...مقالتاسعاوالعاشرالقرنفيارخالأسود،البازلتيالحجرمنمذبحعلى

.معناهوتفسير،ترجمتهعلىاتفاقلا.مشوهالنصكباره".9عصرإلىولرجع

هنا)1ْ9(.نقلهمنفائدةنرىلالهذا.المملكةهذهتاريخدراسةفياهميةلهوليس

حلف.تللتاريخعرضناسياقفياليهاشرناوقد

حلف""تلفيالاثريةالتنقيباتكثفتفقداخرىجهةومنجهةهذأمن

ايصالاتهيصيرةطينيةلوحاتبينهامنكان.تجاريةاقتصاديةوثائقعلى

هذهوتعود."ده"نبوإلى""المنانيأو"مناني"ايلاسمهشخصمنشعيرإقراض

المسماريبالخطالمدوَنةقرائهامثل..م.قالسابعالقرنمنتصفإلىالصكوك

يكونالِإقراضانلناتوضحكونهافيفتنحصر،فائدةمنلهاوان.الآشوري

الشهود.صحتهاعلىيشهد،مكتوبةبإ!الات

يكن.لمان،آنذاكالمعروفةالمحاصيلمنالشعيرأننضيفانلناويمكن

الذكر.الاَنفيسعيهددنصفيوحدهذكرلأنهاشهرها،من

برجشبيتأوآجوشي/بيتمنآراميةنصوص-ب

نصعنهاوصلناوما.المملبهةهذهلناخلفتالنصوصمنكمندريلا

.قرضوصكوشاهدتاقبر،،الِلمتعوبرجايةبينمعاهدة

يلي:فيمالهانعرض

281.(901.Donner- RaIIig, op. cit.)P
.Archiv fir Orientforschung, Beiheft 6,)6791( .J Friedrich, DenkmalermitwestsemitischenBuch)

stabenschrift,.963-7.هـ
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هلىةلمعاا-1

بينالصدارةمكانارفاد،ملكايلومتعكتكملكبرجايةمعاهدةتشغل

نور،منبصيصاتلقيالتي،الوحيدةالسياسيةالوثيقةلأنها،الآراميةالنصوص

الحجرمنانصابثلائةعلىنقشتوقد.بينهافيماالآراميةالممالكعلاقاتعلى

!حلب".منالشرقيالجنوبإلى!،"السفيرةقريةفيمشوهةعليهاعثر،البازلتي

11(."بيروت!)ْمتحففيوالثالث،دمشقمتحففينصبانيحفظ

الأولالنصب-آ-ا

الامامية،الصفحةعرض،ام31،ارتفاعه،الشكلهرمي،بازلتيحجر

/ب/بالحرفاليهانرمزالتيوالخلفية،.م52،/1/بالحرفاليهاسنشيرالتي

/جىلم.،بالحرفاليهانرمز،مشوهةفهي،الئالثةالصفحةأما.م0155-15

صفحاتهعلىسطرقدوكانمشوهاً،النصبهذااليناوصلأ.34105وعرضها

سطرا2ًوه،//بالصفحةعلىسطرأ4وه/1/الصفحةعلىسطرا42:الثلاث

النصيليفيماونثبت.دمقبمتحفمحفوظالنصب./جى/الصفحةعلى

العربية:بالحروفالثلاثالصفحاتعلىالمسطر

/أ/

)ارفد.ملك.سمكعتربر..ال.متع.عم.كتك.ملك.برجايه.عدي-ا

وعقر.برجايه.بنيبني.وعدي.المتع.بني.عم.برجايه.بني.دي-2

عم..كتك.وعدي.ارفد.ملك.سمكعتربر..المتععقر..عم.ه-3

عدي

خب-وعدي.ارفد.بعلىِ.عدي.عم.كتكبعلي.وعدي.ارفد-4

و)عم.)5(باشريسقن.زي.بنؤ.وعممصر..عم.كلها.ارم.عم-5

01(011.A Lemaire,...te op.ci)

.والتض!يراتالمصادرمختلفولحوي،دراسةأحدثالكتابمذا
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61

؟(.ملكي

ز(سفرا؟عمون!صبهملكبيتعللكلوعم.وتحتها.ارم.عليكل-

--(......قدم)يهبرجاجزرزيالنوعدياالنوعدياشمنه-

وف(.اروقدموت)صث!مةنباوقدموزفنةمردكوقدموملس-

------وف(ونكلىس)شوقدمونرشمث!وقدمولصنرجلوقدمك-

1(هددوقدمادهـ)ءورحبهالهيكلوقدموكداهنكر!م-ا

صواوقدموارقشمب)شوقدموعلينالوقدمسبتوقدمطب-ا

ار!والهيكتكالهياكلشهدنوليلهيوموقدمومعيننله-ا

ملك(المتع)عمبرجايهعديلحزيهعينيكمفمَحوفد؟(-ا

لبرجاب(ارفدملى)ثسمكبرعترالمتعبشقروهن)ارفد(-ا

برجايه()العقرالمتععقريشقروهـ(شكتك)ملكء-ا

)------(كجس(بنييشقرنوهن)------ا

مشوهة.-02ا

و(شريهنيمش!)ش)مهب(ضقنوشبعتهريوالشاة()-2

وشع(يشس!جعولعليهينقنسسيهوشبعيشبعوالعليميهينقو-2

(فو)الامرريهينقنشانوشبعيشبعوالعجليهينقنشورة-2

!لبرجايه!)المتعيشقروهن.يهرجنواللحمبشطيهكنبكتهوشبعبع-2

نعمر)ود(
هـ(اشر)يكيملكزيحلمملكةحلكملكةملكتهتهوي5وبره-2

(ب)ابنيارفدعلىوشكعملوكلمهويشمينبارقلحيهكلمه!د-2

(فب/)شننوشبعتولعهتاكلشننوشبعاربهياكلنشننوشبعرد-2

وب)خحزه(يرقويلتحزهحصريفقوالارقهافيعلىتويش-2

)ونلى؟(وهممرقهملوبعمهبارفدكنرقليشتمعوالاحوه-2

(ف)ياكلوبعمهبارفداكلكلمهمن؟الهنويشلمنويللهقح-3

يهوو(..)فواوقملوسسنمرهوفمدبههوفمعقربوفمحوهم3-

و(صيد)صبقتلارفدوتهوىاحوهليشمن)ف(ضحطققبتنعله3-

و(ها)يتاقرتامروالوعقه()وصدهوشرنارنبوشعلصبي3-
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وا()----ووديننالوبيتوتواموشرنومبلهومزهومربهمدرا-34

ر؟()بنتهوارفدتقدكنزاباسشعوةتقدزيايكوادموخززررنه-35

)وزنهجنبهتامروالوشحلينملحهددبهنويزرعبة-36

با(الهـ)ضعيقدكنزاباسشعوةتقدزيايكههاونفشهالمتع-37

rA-ال(متع)قشةوهددانهةثبركمنالنوحصياقشتاتشبرزىوايكس

وايكقالامتعيعركنشعوهجبريعرزيوايكربؤوقشة93-

ي!(زي)وايكربوهويجزرنالمتعيجزركن2زنهعجلايزجر()ي-04

ز(وايك)بؤرونشيعقرهونشيالمتعنشييعررنكنزت)ء()رد(-41

و---(الفتع)نشييقحنكنافيهعلويمحا(شعوتازيجبرةتقد)ي-42

علىنبدأهاالكلامسياقإلىوبالاستنادمعروفةغيرالصفحةهذهبداية--ب

التالي:النحو

برعف(المتععمكتكملكبرجايه)عدي

إب(وعديايلمتعبنيعمبرجايهبنيوعديفدار(ملكسمك)ص-ا

يزملككلمهعقرروعمالمتععقرعمجايه(بربننيبني)-2

راوعمصللبيتوعمج!بنيوعمباشره(ويملك)يسق3-

عم!كتبعليوعديارفدعديعمكتكيوعد(كله)م-4

عدياعمكتكالهيوعديعمهوعمرفدا(بعلي)!ىِ-5

يملكطبالهنشموزيممما!هنعديارفدر!الهي-6

وعديوشمين)ش(اد()!يوم!ربملك(صنلعلى)برجايه-7

زتسفرمليمنحدهتشنقواليصرن(الهيكل)الن8-

)رود(؟وعديبىلبننمنبز!)ىِياد/روعد!(صقو؟منويتشمعن)ء-9

وعدكتكبقعة)هـ(شو--وموعرعرودصثى(ص؟)ومن-01

داغدياشرتهمعموعمهجشب(جت)-11

ومربهبمصر-هوا-هشكيته)ش(-12

مشوهة.13-02

ع!(ويلشمعبنو)ويلشمعالمتعوليشمعلبيتكم()-21

)لبارفديملكنملكيازيكلويلشم!(ش)ء-22

69



23-

-24

25-

26-

27-

28-

92-

-31

-32

33-

-34

a'-

36-

37-

38-

93-

-41

وهن(زنهبسفرا)يزعديالهيلكلشقرتملشمين؟(

لا(4JfJ)انهعدنجبروتامرالنعدياوف(لحمن)تشمعن

يعف)صكوعقري)ك(لبريد)د(جشلحبريوليكهلبكيدي()شلح

ملى(وهن

ت!!بد(؟مهملك(صهل!محلىوتامرشناياوحدملكنحدلييملل(ء)

ويف(-.

ث)!(مقنيمناوارقيمنويقحيدهولشلحويقتلنهيدب(جريالح

ضجلك(ياتهوشعبنملكنحدياتهوهنبسفرازنهبعد(يازي)ربت

(هـ)وتنتعلييقفيوتقف---كفماوكلبعد(حصياكلعم)الي

لاوينملكحدمن---)ف(!بارفجرعلاربانوفجر(

وموت

وابخيلكلقاته----مرحياالهنزيبيوموهن)يمتهـ(3

لشجبد(جاتهعف(ر)ك)وهنب)ب(ضيلشجببخيلكمتونلتا()تم

عقراية

واكهلعميعفن---ىوحبزنهابسفرزيعديالهيLد(شقرت)ي

بببمييدولمشلحد(!رقلي!)!ليشبزيكل)هـ(طوبيرال)جيع

-5عب///يلقحزي///هـ/اولبكهويلقحيعلومل!(طزي)را

شفلهنوهنايمامبقريةكدم//ملهم//انجدا(

)د(دبدت

-----ياز(نهبعد)صت

ولتسكلحمشالي(----)لحميلتهبوهنم(

النبعدياشقرن

وتازل-نبشكوتبعهلكيقمكايمانخلتشالحمت!(!ل)

ول!بيتينبش)ول!(ول--لنبشيزرا--يفولبيتكتك(

حبعدنزيمنهم)ارفد(ملكيهـ(طهوليجز)رنبركبه(
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ft-()املنفشكنترحموبلهاوسحهاهـ---طللها-

345 - tالحروفبعضتوجد

مهَ!(ض)وكهامرنكهاَ

لزكالمتع()نهاكتبت-2

بريز)ولبعلبريصن-3

لطبتيب)طشعيسقني-4

شمشا)وتحت(يعبد)1(-5

كلل!يز(هـ)طكتيالب(جت-6

هـبيتعل(لتتعبد)جه7-

!)!(برهوجمأوبرهال)متع-8

----علم-9

مشوهة01-14

يومنالهنيصرو-15

ومنبيتهومنمه-16

زنهبنصبازيسفرامليليصر-17

ملومناهلدويامر-18

واشمطبتااهفقو91-51

يعبزيبيوملحيت)1(-02

الفالهنيهفكوكن)!(-21

()بزيوكلوبيته1)طهـ(-22

شر"درتوال)!(دلشه-24
)د(تح!يتهويسموء-23

اشم.)ف(ء-25

الترجمة:

-ا-الصفحة

)ارفادملكسمكعتربنايلمتعمعكتكملكبرجايه)معاهدة(عهد-ا
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(!د،ؤهـ

وعقعه)يهبرجا)احفاد(ابناءابناءعهد.ايلمتعابناءمعبرجايهابناء-2

(.ونسله-)

عهدمعكتكوعهدارفاد،ملكسمكعتربنايلمتععقرمع3-

كأ)عهدارفادسادةعهدمعكتكسادةوعهدارفاد-4

؟(ملوك)هـ(و)معبعدسينصبونالذينبنيهومعمصرومعكلهاارامومع-5

مع)صب(والفالملكعرشيعتليمنكلومعوالتحتهالعلياكلءآرام6-

ال!،بة(

(....قدام)يهبرجاقطعهاالتىهذهوالعهود،هذهوالعهود.اقامهذه-7

.،.ونث!(ثارهوقدام،وت)خ!متنبووقدام،وزرفتهمردوكوقداموملش-8

(!امو------ونكالس!شوقدامونورشمشوقدامولصنرجالوقدام-9

هددوقدامالارضوادهـ)ء)الكون(الرحبةالهةكلوقدام،وكداهنكر-01

!(طب.

والارض)واتالسماوقدام،وعليانايلوقدام)الثريا(،السبتوقدام-11

(.الطوفان)الهيجانلهصعوقدام

وآلهةكتكآد)طةكلشهدناوالليلاليوموقدامالماء(،عنت)=والمعين-12

.ارفاد(

ملكايلمتع)معبرجايهعهدلتروااعينكمافتحو-13

برجايه.معارفادمل!ثسمكعتربنايلمتعالعهدنقضواذاارفاد(-14

(...برجايهاحفاد)معايلمغاحفادالعهدنقضو)ذاكتكملك-01

-كآجوشي()بيتجاشبيت(.ابناءنقضواذا)......16-

)............(

91-مشوه17-

(......).واميمن()-02

21-.(.........)

غلامايرضعن-و(22ثديهـ)ش)يصع!(محنمرضعاتوسبعتحملولاشاة

عجلايرضعن-بقرات23(وسبعيث!جعولامهرايرضعنافراسوسبع.يثغولا
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يخرجندجاجاتوسبع-24ف(جعوالاخروفايرضعنشياةوسغ.يشبعولا

-25برجايهمع)ايلمتعالعهدنقضواذا.)يجدنه(يقتلنولاالطعامعنليبحثن

التيالاحلامومملكة،الرمالكمملكةمملكتهتصبحذربتهومعابنائهومع(

الارضعلى(اللعنات)-لاحياتكلمات-26هـ(!د)ينزلاشورتحكمها

حب)أيالبرَد-27)حجارة(ارفادعلىوينزل.الغضبوكلاموالسماء،

يس!محن)سنينوسبعالديدانتأكلسنينوسبعالجراديأكلسنينوسبع،(الغمام

الورقيظهرولاالاخضرينبتفلاارضهاسطحعلى(المالهلاك)-التوي-28

هملبلوبشعبهابأرفاد،الكناريصوتيسمعولامراعيها،-92يرىاحدولا

علىالنوائبكلالالهةوترسل.والولولة-03تحينالفا(وهص)!مة)تث!رد(ومرض

والبراغيثالنمروفمالدبوفمالعقربوفمالحية-1rفمفيأكل.وسكانهاارفاد

باعشابها،القحطوششفحل،الحجلطيورعليها32-(يسقطواب)!اوالقمل

والثعالبالضباءولم33-(البريالقط)=الضيوند)صبقتلاارفادوتصح

34-المد)ن()هاتيك(تذكرولا!البينوغرابو---والبوموالقططوالارانب

و----)-و(ودينن،ايلوبيت،وتواموشرن،ومبله،ومزة،ومربة،)مديرةومدرا

و)بناتهاارفادتققدكذلكبالنارالشمعةتتقدكما.وآدم)اعزاز(وخزررنة-135(

هذا.ابداتذكرلاحتىوالجرجاء،،الملحهددبهنويزرع-36ال!(!يدات؟

النار.بهذهالشمعةهذهتتقدأوكماهو.ونفسه،ايلمتع-37(00000و)الذنب

كذلكالسهموذاكالقوسهذايكسروكما38-باد(خارايلهـ)ضعيوقدكذلك

الثحمعيالرجليعوروكما.عظمائهوقوس-93ايل(متع)قوسوهددانهاتيكسر

ايل،متعيجزركذلكهذا،العجليجزر-(45وكما.اب)ولمتعيعوركذلك

خلفهونساء،ايلمتعنساءتعرىكذلك(اولئك-41يعرىوكما.)قادتهويجزر

كذلكوجههاعلىوتضربالشمعبة(المرأةهذهتؤخذ-42وكما.قا)دتهونساء

......!ايلمتع)نساءيؤخذن

-ا)سمكعتربنايلمتعمعكتكملكبرجايه)عهد-:-بالصفحة

بع-)احفاد(ابناء)ابناءوعهدايلمتعابناءمعبرجايهابناءوعهدفاد،ار(ملك

ومع.بعده3-ويملكالعرشيعتلي،ملككلنسلومع،ايلمتعنسلمعجايه

معكتكوعهد(.كلها-4آرا)مومعصللبيتومعاجوشي(،)بيتجاشابناء
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الهةوعهد.شعبهاومعرفاد،أ(قادة-5هـ)!دمعكتكقادةوعهدارفاد،عهد

الالهة.وضعتهاالتيتلكهيالالهيةالعهودواارفاد.الهةآ-6عهدمعكتك

(..).)ي(عهدهذاومنكبير.كملكالا(بدإلى)برجايه7-يحكمبالخير

كلماتمنواحدةتنسىولا.تحميها(الالهة)كل-Ajالعهود)وهذه(والسماء

حتىلبنانمنبزو(يأدريوحتىعرقو-من؟نصوصها)وتسمع-9هذهالكتأبة

كتكحتىالبقاع)وهـ(ش--؟وعرعروم.دهـ(ص........).-01يب

معابدهم.معوسكانها(اجوشي)بيتجاشبب(ت.............)-11

-13بهومربمصرهو--هـهـشكتد(ى...........)-21هذهالعهود

14-ب-ايللمتعتم-------دش)..........(-

)15-برى-----لمو--------)..............(-

مشوه...)......(*16-02.................(---ع-ش

-شجه22وليسمع،بنوةوليسمع)،ايل!متعوليسمع.لبيتكم(.......-)21

-------(0000000023)-بارفادليملكؤنالذينالملوككلولشم!(ش

-24واذا.هذهبالكتابةذكرتاد)ضيالعهودآلهةلكلتنكرتمالسماء؟إلى

استطيعلاانا)عندهاأنا"عهود"رجل:تقولهذهبالعهودوتص(محتمسمعمَم

احفاديولا(ابنكضديدهيمدانابنييستطيعولن،ضدك(يويامدان-25

تقولاعدائياحداوالملوكاحد)ضدي(،(عليئتكلم-26واذا)دكاحفاضد

اليدويمدويئتلنهمابخائتيهـ(طىاليد-27ويمدت!!عل؟"ماذا:ملكلكل

أتىواذا.!حيال!(!ود-28ت)خقض(عندها،ماشيتيمنأوارضيمنويأخذ

أنوكلاالسها(000)كلمع(اليئ-92ب)صلكواتت،وسبانيالملوكاحد

وجثث(.....-0000003)عليهمنتوتفىققفىتو---كف

31-وماتتلىأوالملوكاحدمن----)ف(طدارفيجثثعلى........

وات)3-32بخيلكتآتىِألاىرحم------الالهةهذهباليومواذام(....)

نسلى)صلحمايةيأتلا(ن!(!)ث)واذاب)ت(صلتحموابخيولكمتونلاتأ(

وانامعييطرون---بوح.هذهبالكتابةالتىِهذهالعهودلالهةتتنكع33-

يدمرهان(ب)خطيعلايحاصرهممكلهذاوالبئر----()البئر-34ماءاشرب

لبكهويأخذيصعدالذي(والملك-35به(يعبثالأنابى)صلماءاليديمدوان
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ااند(جبدو......)-36هدرعب-------يأخذالذي-------أو!

لهذاف)محرت-37قدلاتكونواذا.اماموبمدينهَك--م--هـملم----أد

----أأترسلشن-ى-طعامي---ل-اكك---ىل-ق---واذاالعهد(

تجلبولاالطعامأليش).(----مؤونتيتهبلاواذام.(....).38-

لكيقوم......المؤونةتحملوالاهل.(...).93-هذهللعهودتنكرت

)ول!(ول-لنفسزرا--نىولبيتكتك(.....-)54-وتنزلنفسكوتبقى

هـملوكأ---لز!ىولهـابنكب.(...).-41-طلوبيتينفوس

هوويلهووسخهـ-----طلل(......-)42العهودهذهمنهم(......)

لافأتجزرهكذامعك----عك----(.....)-43أملنفسكنترحمهو

-ل-----علىلبيكالبهيعزز-----قن(......)-44------واذا

سر!ييل!اكعدي-----ن(......)-ط5-----لاقأى-حى

و-نتهـمبخقخقوي

-:-بالصفحة

-3ليذكرنايل)نامتع(أكتبته-2ما!(ضبنا)وهكذاتكلمناهكذا-ا-

-5يعملونالخيرب)!(!يسيحكمونالذين-4-ابنائي)وابناء(ابنائي

-8ببيتعارأي(ينزلالا-7حتىو(اهـ)طكي)بى(جت-6الشمس)تحت(

-0113(00)و--(.......الابد-9اد)صابنائهوابناء(وبنيهايلهـ)ضع

ايامه-16منتبعدالالهةوعسى-?5----م(...........)-4Iمشوه

هذاعلىالمسطرةالكتابةهذهكلماتيصونلا-17ومَنْ)الشرور(بيتهومن

واضعالخيرسأقلب----أو:"كلماتها-91منسأتنصل:ويقول-18النصب

)ول(الرب)هـ(!االالهةتجازيهذا-21بهيصنعالذياليوموفيالشر"-25

-25خلى)ف(ءيرثولا-)عاليه24سافله-ويقلب23)ب(ءماوكلوبيته-22

اسمأ.

الثانيالنصب:ب-ا

كانانهويبدو.قطعةعشرةاثنتامنهوبقي،تهشم.البازلتمنالنصب
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حواليالحاليِالعرض،.م.6،حواليالحاليارتفاعه،الأولللنصبمشابهاً

الوجه.سطراَعشراهـبعةوعليهآ-الوجه:وجوهئلاثةعلىمقوشالنص.م.،37

سطراً.وعشرونسبعةوعليه-جى-الوجه.سطراًوغرونواحدوعليه-ب-

العربية:بالحروفالنصنقدميليوفيما

-آ-الصفحهَ

الأر!مةا!طوروفيها،القليلإلاسطورهامنيبقولم،مشوهةالصفحةهذه

الكلماتمنويتبين.الأولالنصبمن،الاولىالصفحةلسطورمماثلة،الاولى

منيليهاوما22،السطورلمحتوىاعادةانها،الأخرىالسطورمنالمتبقية

"ارفاد"،عقابأن،المحتوىوملخص.الأولالنصبفي،الأولىالصفحة

.""كتكمعلهيثاقهاتنكرتلوفيما،شديداًسيكون

-ب-الصفحة

مُنقْرالسطرهذا-ا

وليشمعنو(ايلمتعويلشمعوبعمهارفدب)طالهنعبدووتباز)ي(عديا-2

بنو

ارفد------؟ملكيكل)حعنوليثعمهوليشمعربوليشمعن3-

)-----------و-و،نحتتشمعفهنيعورنزييم-4

لبرجايه؟(واشمع؟انهعدنجبربلب)ثوتعشتبنفشكتامرهن-5

بعقرك(وعقريببركوبريبكي!!يأشلحلَاكهلفلوعقرهوبنوه-6

و)ب(-

كرسا(علىاشببنيحدمنيامرو)هناشمهمأبدتولخبزتهمول-7

(ببنفسكوتامرلهمتتيراشي)يةابرىِولبعنويزقنويعابي-8

-------(زنهبسفرازيعدياال!)صلكلشقرتميقتلمنقتل-9

)وصللوبيتجشوبيتكن------01

(/)فجرعل--كوفجر----------ى-11

لكل)حرنوبيوم-------ى-12

بف)جكوبنيبري)ا(ل-------جاته-13

الن)بعدلِاشقرتمونشنايو----يدمن-14
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-2

-2

ا-

ا-

ا-

01

)-شقوبرسم---ىكم--رباب

بقر)يهونههنيهوننهولاشن

)-تولتبعههنهـ---لهو-،

)ازنهبسفريازيهـثد)الهيلكلت)!ا

عد)بجبركل-----ىعل.

منلث)يعززى-------هن.

مُنقّرالسطر

السابقة.منقليلًاافضل-بر-الصفحة

بثاومن-----------)----

منب)1(لنسفريالهلدتمر

شمنوب)حأزيانالهياتي

(L4-L)ب(سفراهابدمر)ب(ط

ملكوايةكتكايةاهبدش

سفرلدمنهاويزحلطا

ويامردالهيابتىمن)ب(ط

)ب(-واجراجرانهليدعزي

منتالنسف(صيا؟)تلدطمر

ها(ي!صتعلبوبلحصلهيا)ا(ي

وبنوه

--------3-ث-------طت

بسفرايازيعد(ال!)صكلن)يشا؟(

بره+وبروبرهادمتعاية)زفثه

بروكلارفدملكيوكلوعقره

ومنبتيهممنوعمهمص

الترجمةيوميهم

--بالصفحة

شف(



-3

معيسمعلمواذا.شعبهاومعب)طرفادالالهةعملتالذ)ى(والضرِالعهود

بنوهيسمعلم!ايل

(.....ارفاد.ملوككلي!!سمعولمشعبهيسمعولمشيوخهيسمعولم

ي..............)ماسترحتسمعتوإذا)يتداولوا(وروابتعامي

برجايه(وسأطيعأناعهدرجل:بقب)ثوضصتبنفسكقلتاذا

وخلفيابنكضدوابنياليكب)!يامدانيمكنلاعندها.وسلالتهوبنيه

.(خلفكضد

(عرشعلى"سأجلس:ابنائيمناحدقال)اذاؤأسماءهمولأبيدولأقتلنهم

انتوقلتليغتالني)رأسيابنيبغيواذاالسنفيوتقدمذلكفحقق:)1ابي-8

بنفسك(

(........هذهبالكتابةالتي)العهودالهةلكلتنكرت"يقتلمن"يقتل-9

)وصللوبيت)اجوشيجاشوبيتكن-(..)-01

جثة)على--كوجثة.(-ى.....).-11

لكل)النصبوبألِامى-(........)-12

"I---------(ابنا)ئكوابناءابني(اد)ص

هذهالعهود)نقضتمصن----اعدائييدمن-41

-)شقدوب-----شمى---كمأبرب-15

)رقبأهاتICIلِهنيهأحدولا-16

(تنكرت)-ولاترغبتواذاهـ----هـو-ل--17

هذه()ءبالكتابالذينالعهودآلهةكل-18

)--حضىيجبرلك(.....)عىل(.)-91

منك)اكثريعزالذي(00000)0هـن).(-02

21-------------

-جى-الصفحة

ب(جقولومن...........)-أ
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-2

-3

-6

-7

-8

-9

-01

12

13-

-14

-15

-16

-17

من)هـ(!هالكتابةلأمحين

منقوشةوهياينالالهةبيت-

)تها(بكلما)ء(الكتاب"سأزيل:)ب(!ول

وملكها"كتكسأبيد

)ء(الكتابازالةمنهوويخاف

ويقولالالهةبيتمن

1(خائفخائفانا:"يعرفلاالذي

بيتمنهذه)ال!(جات"أزد)ت(و)ب(!ول

هعب)حوتعظيمة"تدة)الا(لهة

وبنو

-----------مآت-------

بالكتاباتالتيالعهعدآل!)ءكل)يجلي

)احفاده(ابنائهوابناءوبنيهايلمتع)هذ(5

وكلارفادملوكوكلونسله

بيوتهممنوشعبهمشيوخها

حياتهم()ايامايامهمومن

الثالثالنصب%--أ

الجزءتشكلكسر،ت!حإلامنهيبقولم.ومهشم،البازلتحجرمنالنصب

..م82ٍ،الحاليالارتفاع.اء،25بالحاليعرضهويقدر.النصبمنالسفلي

سطرا،92النصمنوبقي.العلويسطحهعلىالحلقوميثبهتجويفويوجد

فقدتنصتتمةهيالباقيةالاسطراننرجحلذا.تامةجملةيحويلااولهما

.ببيروتالوطنيالمتحففيمحفوظالنصب.بدايته
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العربية:بالاحرفالنص

_11

-12

اليك(ياتهزي)وكل----------

وابريعلاو)هـ(طيوب)صد(ولارفدملكيحدالاوعقركاوالبركاوال

جبكلكيمعقريعلاوبريبرعلى

يدهمنملياوتقح؟)طعتيلعلىلحيتملنويمللافوهروحيبعهزيص

بوبيدهسكرتهسكرهم

لييهسكرنارفدهـ(لحكي)كلوعقرلعقرييسكروعقركلبريبهسكرصك

لهمواعبدبعينيطبمه

حدقرقمنييقرقوهن)زنه(بسفراعديازيالهيلكلشقرتملهنهن

اوحداخياوحدفقدي

لهمولتامرلحمد(!ملت!)ثحلبويهكنبيديزيعمياوحدسفري

ولتهرمتاشركمشلوعلى

اهلعدرقوشمبارقكيى)ث(شوهنليوتهشبهمترقهمرقةمنيجشهم

نفس!تهرموهنوارقهمانه

شقرتمباشرهتفنوواللتحت!)3(شبولهموتامرلحملهموتسكمني3

ملكيازيسوكلالنبعديا

واحفصيلكلاولث!لحا)د(صملاكيواشلحهاليرحمزياوكلحرتي

فت!إليملاكهيشلح

النبعدياشقرتلهنهنواعلي!ءليولنرشهبزابيلتشملارحاليء

حدبمناواخيحدمنوهن

حدمناو)ف(!ديحدمناونجريحدمناوبنيحدمناوابيت

شنايوحدمناوبيديعميازي

وتقمتاتهاتيقتلناب)ت(صهنوعقريبريولهمتتلهمتتيراشييبعه

ياتهوبركشناييدمندمي

مديقمياتهوعقركبريب(صد)ميقمياتهوبربركشناوهمنبريدميقم

هانكه.قريةوهنعقري
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عمازياوحدفمَدي)حد(اوعدياوحدهااخيحدوهنبحربتفوه

وش!وعقرهايهتفهنكهبيدي

وهنبسفرازنهزيعديالهيلكلشقرتلهنوهنبحربوموددوهجو

لثعلىوتشالببكعلىيسق

اوهنبريبرلهمتتشفتوهويثاعلبربركلببعلويسقلهمتتي!تيك

عقركلببعلىيسق

لكلمهارفدملكي)د(جبعلىيسؤوهنعمَريلهمتتيشفتوهويشاعل

!لشقرتمبرانسيموتزي

حدكهسايعلىيثمبزي()يبربربوهنبسفرازنهيازيعدالهيول

لتشلحكيعبرنهاواخوه

نجيهمترقهرقه)عهنتشريهو)ال(اسرهاواخكقتللهوتامربنيهمضك

ولياسرليقتل

لاقرقىِويقرقسحع)زيو)هـ(طكنالنبعدياشقرتبنيهملترقهوهن

قرويقرقحدهم

وهياتتعشقنيوا(لله)زياهشبليزيهثبهناليوياتهقهم

بعديااشقرتلهن

ونامرعميوبني!(!ريوبنيا)اخي(وبني)بنيببيتيلشنولتثلحلن

مراقتلوالهم

عليمرمتتثعبدوهن)دميحدويقمهامكلطبكيخلفهوهويكم

عقر)ي(علاوبنيعلاو

وجبلهوبعليهوكفريهب(3تلازت)ضهبسفرازيعدياالهيلكل)لث(!رتم

ودلابي

وكعتلاحرنهاهـ(صت)ابيبيتالهنحبزووكزيعلمعد()جيته

ببشيبتالهنهشبو

ولعقرهبرهوبرولبرهد)جرجاب(ءتلايموشبتابيبيت(؟وربهابي)ت

عدعلمو

تلايم!(ولعقرك)عمعفريويربب)صيبرويرببرييرب)هن
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27-

28-

92-

يشامنوبعليهوكفريه

وهنالنبعدياشقرتلنه.(....).ارف.ملى(محي.....).

بزىملككلمهوشهدن(

!)بزيوكلمهشقريز(كلمه

الترجمة:

إلىأوذريتكإلىأو،ابنكإلىاو-ا-(اليكيأتيمن)وكل--------

علىأو،أبنيابنعلىأو)ضدي(،)هـ(طيوف)محلى(3ارفادملوكاحد

اعمالي؟علىسفيهاًكلاماًويتكلمانفهرائحةيخرح-2-رجلكلوكذلك،ذريتي

ينقلهوخلفكلابنيينقلهوابنك3--ليدينقلاانقلهايدهمنالكلماتوتأخذ

-4-لهمأفعلهلعينييحلوماوكل.ليينقلونهاارفادهـ(طوك)كلوخلفلخلفي

افلتواذا.)هذه(الكتابةفيالذينالمواثيقآلهةلكلتنكرتمهذا)يتم(لمواذا

ابناءمنواحدأوالخصيان-5-احدأواخوتياحداوضباطيافلاناًاحدمني

لهم:تقولولاخبزاًد(!متف)!ملاحلبإلىويذهبونبيديالذينالعامة

اجعل)ايرفقتهم.بلضدينفوسهم-6تستثير-ولا!امكنتكمفي"استريحوا

حتىهناكرفقهمارضكإلىب)!خى(طوالمواذا.اليوتعيدهم(يلينقلبهم

وقلتطعاماواعطيتهمضدي-V-نفوسهماستشرتواذا.وارفقهمانااحضر

وكل.هذهالعهودنقضت(اليه)أي"لمكانهتعودواولاا)هـ(محنتكمفيأابقوا:لهم

لكلاوبرسالةاليهرسوليوارسلليقريبهومنكلاوجيراني8--الملوك

تعارضنيولابهذاتحكمنيلاالطريقالي-9-مفتوحةرسلاًاليويرسلعضيدي

بيت-مناحداواخوانيمناحدواذا.هدهالعهودنقضتهذاخالفتاذاىب!ء

وا)ض!(جاطيمناحداو()رجاليموظفيمناحداوابناثيمناحداوابي-15

ابنيلدمويثأر-21-يأتيابنكاعدائيمناحداوبيديهوالذيالناسمناحد

واذاخلفيلدمويثأريأتيوخلفكابنيابنلدمليثأريأتيابنكوابناعدائهمن

عبيديمنواحداواخيكانواذا.بالسيفامحها--13دمرهاهيمدينة

واصطتاءهوقافىته-41-وذريتهفاقتلهبيدالذيالعامةاحداوضباطياحد(،)او
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لقلبكطابواذاهذهبالكتابةالذينالعهودآلهةلكلتنكرتتفعللمواذا.بالسيف

ناشفتيهعلىوترددابنكلقلبطابواذاتغتالنيان-15-شفتيكعلىوتردد

خلفي،يقتلانشفتيهعلىوتردد-16-خلفكقلبعلىطابواذا،ابنييقتل

آلهة-17-لكلتنكرتمأيوماتذلكفعلارفادملوك)ف(!لبعلىطابواذا

ترسللاطردهاواخوتهاحدعرشيعلىيجلسالذي(اب)صنازعواذاهذهالعهود

)وااحجزه"أوأسرهاواخاك"اقتل:لهوتقول(تحرضهمالابينهم-18لسانك

تنكرتبينهمتتوسطلمواذا-91يؤسر-ولايقتلفلابينهموساطةتوسطتاذا

التجأ-اواحدهمإلىشريديالتجأاذاالذين)م!(طيو)هـ(طوكهذهللعهود

لمواذاترغمني)ف(*انتاما(.اليهم)ءأعدتإلياعادوهإليشريدهم-02

وبينبينيتفسد(الابيتيإلىلسانكترسل-ولا21-هذهللعهودتنكرتهذايكن

-22-سيدكم"اقتلوا:لهموتقولشعبيوبينكأ(طفيوبينا)خؤليوبينابنائي

ت(!مدتواذا.الدمياحديثأرفسوفمنكجميلليسهذاان0"خلفهوعينوا

العهودآلهةلكل)ت(نكرتم-خلف)ص(-23ضداوابنىضداوضديالشر

-24لأيواراضيهاوفلاحوها)قراهاومزارعها)وتلاب(3هذهبالكتابةالذين

والانلاَخرصارتهذا()ابيبيتالآلهةحطمتوعندماالابدإلىود)صسلالته(

د)جرجا(يهتلايموعادتابيبيت(وسادةابيب)ت-25-سلالةالالهةاعادت

وخلفياب(صوابنابنياختلف-و)اذا26-الابدإلىولخلفهابنهولابنولابنه

27-يرفعمنوفلاحوها)وقراهاومزارعهاتلايم!(طىخلفك)مع

-واذاالمواثيقهذهنقضتقدهـتكوننل(......)ارفادمد(صك......)

كل.........).-92-ملككلالهداياويجلبن.(.........)-28

......(...طيبهوماوكلجيدهعما

ينقبرشاهدتا-2

لأولىا-آ

رب)كاهن(جامربني(،ذريةسنالرب)=ابنيزير--سنقبرشاهدة

حلب.منالشرقيالجنوبإلىكم7حوالي،النيربفيعليهاعثرالتيالقمر،
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اليمين،نحويخطووهوالكاهنصور.م3505العرض،.م39،الارتفاع

.بيمناهويحعي،واضحغيرشيئاً،بيسراهويحمل،وقلنسوةمرشباً،ثوباًويرتدي

الرأسبينالنصبعلىسطراً،14منيتألفالذي،النصنقش

اللوفر.مخففيمحفوظةوالشاهدة)111(.والركبتين

بية:العر.بالاحرفالص

-2

-3

-6

-7

-8

-9

-11

-12

13-

1f_

كمربنزرسنشن

متبمربشهر

صلمهوزنه

وارصته

اتمن

صلماتهنس

وارصتهزنه

اشرهامن

يسحوونشكونكلوشمسشهر

لحووموتخينمنواشركشمك

وهنزرعكويهايدويكطلوك

ازوارصتاصلماتنصر

ينصراخره

لكزي

الترجمة:

صنمهوهذا-3ماتبالنيربالقمع)الهشهر-2كاهنبنزيريلسناكي-أ

276-274.P،91اا op. cit. Band ,I .P ,45 Band111)-هةااأ Donner)



-7الشاهدةينقلالذي-6أنتومن(جثته،جسده)أيوعرضته-4)شاهدته(

اسمك-51ينسخواونسكو،ونكال،وشمششهر-9مكانهامن-8والجثةهذه

واذا()ذريتكزرعكويبيدوايقتلوك-11(لحو)قبيحوموتالاحياء()بينمنواثرك

الوارد(الالهة)مقصودالاخروناولئك-3Iالجثةوهذهالصورةهذهصنت-12

لك.الذي-41يصونوناعلاهذكرها

الثانية-ب

،م5905ارتفاعهاالنيربفيوجدتالتياكبر،الكاهنقبرشاهدة

مشهدوتحتهااسطر،عشرةمنالمؤلفةالكتابةالاعلىفي..م،45وعرضها

بعضوعليها،المنضدةوامامه،الحقةوبيده،ا!كاهنيجلسحيث،مالدة

اللوفر.بمتحفمحفوظة.مروحةمعخادموبجانبها،المأكولات

العربية:بالاحرفالنص

ا-

-2

-3

-6

-7

-8

-9

بنوبشهركمركمراجبرشن

قدموهبصدقتيصلمهزنه

يوميوهاركطبشمشمنو

ملنمناتاخزلفميمتتبيوم

بكوربعبنيانهمخزهوبعيني

مانعميانهموولشمووهومني

لمعنشمونيلبشيعمونحشكسف

تعشقاتمنارصتيتهنسلاخرهل

يهباشوونسكونكلشهروتهنسني

تابدواخلرتهممتته

لترجمة:ا

)شاهدته(صلمتههذه-2بالنيربشهركاهن)اكبعجبرلاالتي-ا



لمفميمماتيوبيوم-4)حياتي(اياميواطالطبااسماني3-قدامهلصدقىِ

وهم6-يبكوني)العشيرة(الربعابناءانارأيتوبعيني-5الكلامعنينقي

-8لاحتىسجونيبلباسينحاسياأوفضيا7-ماعونامعييضعواولممهمومون

ونسكو،ونكالشهروتنقلني-9تستولي)يامن(انتمنجثتيالمستقبلفيتنقل

سلالته.وتبادرخيصةصيتته-01نيجعلر

قرض3-صك

وتعود.السفيرةفيوجدت.سم7وعرضها،سمم5ارتفاعها،طينيةلوحة

محفوظةوهينصار(.نبوخذلحكم34عام)في..مق575أو571عامإلى

يستدلى.الوجهينعلىآراميةكتابةوتحملباري!.فياللوفر،متحففيالآن

(.!)2ايصالانهامنها

العربية:بالاحرفالنص

الوجه

ا-

-3

-6

الوجه

مي:مالاا

عشنيالبيت-)--(

بكسفيدعال)د(جيت

27شقلن

دا3بشنة

ملكصر)ت(جوكدر

شهدجعلا)بب(ول

الخلفي:

شهدسوه)بع

برالدلني)ب(جت

278.-277(112.Donner- Rbllig, op. Cit. Band .I .P.45 Band011)P
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-3

-6

-7

).(يزكهشهد

برالدلنيبيت

شهدديحوط().

سفراجلا(..)

الترجمة:

منيدعايل)د(جيت-2عشانيايلبيت-)اقرض(-ا:الامامىالوجه

)باب(ول-6ملكنصرنبوخذ(الحكم-5-34بسنة-4-مثقالأ27-3الفضة

جعلا.شاهد

يزكه(.-)3بندلنيايل-)ب(جت2شاهدسؤ-)بن(ا:الخلفيالوجه

-7كتبجلا.().6-شاهدديحوط)!(°-بندلنيايلبيت-fشاهد

.(........).

يأدى/شمالمنآراميةنصوص-ب

ارثاًتركتذلكومع،الآراميةالمفالكأصغركانتالمملكةهذهاننظن

بينتوكما.شقيقاتهامنوصلناآخرإرثيدانيهلاوالمنقوشةالمسطرةالنصوصمن

و"صور""صيدا"لغةالمتأخرةبالكنعانيةمتأثرةالمملكةهذهلغةكانت85()ص

به،سنبدأوالذي"كلاموه"إلىالمنسوبالنصويوصف.بالفينيقيةوصفتالتي

)113(.فينيقيبأنه

كلاموهنص-ا

،أم35،*5401البازلتمنكبيرلوحعلىالنصهذاسطورنقشت

13).1لم!*0711 Donner- Rbllig, op. cit. Band,1 .P4-,5 Band"11 .P03-,34 Band IIITao)
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وهواليمنىبيده"كلاموه"اليهايشيرالتي،الالهةوشاراترموزمنصفيعلوها

المؤديةالمداخلاحدعلىمثبتاًاللوحكان.النصيسارإلىصورحيث،واقف

فرممالموقععلىاتىالذيالحريقبفعلمتشققاًمهشماًعليهعثروقدالقصر،إلى

فيهاالدولةبمتاحفالآنيحفظحيث"برلين"إلىونقل

العربيةبالاحرفالنص-ا-ا

برخياكلموانك-ا

ف)!ل(..وبل.يادى.علجبر..ملك-2

.أخ.وكن.فعل.وبل.خيا.ب01وكن.فعل.وبل.بمه.كن-3

فعلت.ماش-ذ!..تصكلمو..وات)ث(.فعل.وبل.شال-4

دا.ملكم.بمتكت.ابي.بت.كن.هلغنيم.فعل.بل-5

اكلت..كماس.ملكم.بيد.وكت.للحم.يد.شلح.وكل.رم-6

وشكر.د)ت(ضيم.ملك.عليوادر..يد.اكلت.شو)كص(ط.زقن-7

.بسوة.وجبر.بش.يتن.علمت.اشر.ملك.علي.انك-8

هص.لفن.ابي.كسا.عل.يشبتبرخياكلمو..انك-9

.اب.كت.لمي.وانك.كلبم.كم.مشكبم.يتلنن.هلضنيم.يلكم-01

.م01كت.ولمي

ومي.عدر..بعل.شتي.س.فن.خز.بل.ومي.اخ.كت.ولمي-11

بعل..شتي.الف0فن.حز.بل

.لمنعري.كتن.حز.بل.ومي.خرض.وبعل.عسف.وبعلبقر.-21

كسيب.وييمي

نبش..كم.نبش.شت.وهمت.ليد.مشكبم.تمكت.وانك.ص-13

ببنى.ومى.بام.يتم

.لبعررم.يكبدال.مشكبمز..بسفرا.ويزق.تحتن.يشب.اش.ص-41

وبعرر.

.راش.يشختز.هسفر..يشخت.ومي.لمشكبم.يكبدال.م-15
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ا-

11

ش.لجبر.01.صمدبعل

بت.بعل.الوراكب.لبمه.اش.خمنبعل.راش.ويشخت

لترجمة:ا

خيابنكلموهانا

حيششِا!.ولافعلياديعلىجبرمَلكَ

أخيوكان.فعلولاخياأبيوكان،يفعلولمبمهوكان

فعلتالذي....تصبنكلاموهوانا.فعلولاشال

اقوياءملوكبوسطابيبيتكان.السابقونفعلهما

أكلتوكأننيالملوكبيدوكنتللاكل!للغنيمة-.اليد!واحد-مدوكل

.(نتفت)

وشكرالدانيمملكعلىِوقوياليد.(قطعت)أكلتوكأنني.الذقن

.(واستأجرت)

.بثوبورجلبشاة(فتاة)غلامةآشور.ملكعليهانا

الملوكأمام.ابي(عرش)كرسيعلىجلستخيابنكلاموهانا

أبا.كنتلواحدوانا.كالكلابالموشكبيم(أنل)قهرالاوائل

لمومنقطيعمالك(جعلته)سويتهشاةقبلايرلمومَنْ.أخاكنتوللاخر

مالك(جعلته)سويتهبقرةقبلير

الصغرمنذكتانايرلمومَنْ.ذهبومالك،فضةومالك(،بقرقطيع)بقر

كسوته.وبأيامي

وهمبيديالموشكبينمنتمكنتوأنا(.حريرلعلهلامعرداءأي)بصا

ابنائيمِنْومَنْ.اماماماليتيمكنفسالنفص(جعلواأتساوا

يعظمونلاالموشكبيم.هذهالكتابةولشوه،مكاني(يجلس)يثبالذي

والبعرريم،البعرريم

السيد،رأسه.هذهالكتابة(يحك)يثصحطومن.الموشكبيميعظمونلا

جبر.(سيد)الذيالصمد



بمه(سيد)الذيحمونسيدرأسه(ويقطع)ولشحط(يقطعه)ثصحطه-16

.(هددالربالمقصود)البيتسيدايلوراكب

كلاموهصولجانغثاءعلىمسطرنص-2

احدفيعليهعثربالاَراميةمسطرنصكلاموهلصولجانذهبيغشاءعلى

اسطرسبعةعليه.سم202وقطره،سم706طوله،الانقاضبينقصرهممرات

1(."برلين")"امتحف.قصيرة

العربية:بالاحرفالنص

ال-كب6رله-يتن5اللركب-4برخي3--كلمو2قنزسمر-ا

هىاركت7-
لترجمة:ا

لهليعطي-5ايللراكب-4خيبن3-كلموه-2قنا(غشاء)سمر-أ

(.العمر)الحياةطول-7ايلراكب-6

هددللالهتمثالعلىالأولبناموهكتابة-3

نصنقشالبركانيالحجرمنالمنحوتهدد،للربضخمتمثالوكلى

وهذا.ام088عامشمالمدينةجوار،")أجرجينقربةفىِعليهعثروقد.بالآرامية

وتحوي.م4والمقدر،م8502المتبقىارتافاعه.عصرهتماثيلاضخممنالتمثال

مشوهة.وهي،السفليةالاطراففوق،الثوبفينغ!شتسطراً.34الكتابهَ

351 P114)اا Donner- ROIIig, op. cit. Band،1 .P 5,)25( Band)
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1(.ا)ْببرلين(القديمالشرقجناح)الدولةبمتاحفمحفوظوالتمثال

العربية:بالاحرفالنص

-3

-6

-7

-8

-9

-01

-11

-12

13-

-14

-15

118

بعلميلهددزننصبهقمتزيياديملكقرلبقرفنموانك

والهددبيديونتنوشضاالركبورشفهددوالقموعميالهن

أحزفمزرشفعميوقمحلببهخطرورشفوشمشالوركب

خويووشنميتنوليالهيهـ(شالاشومز.().هافلن.(...بيد)ى

هالشعرىارق(

شميوارقخطيرقا(

وكرمارقيعبدو)-----(وىم---ارت-باز(00000000)وارق

بيدىهددونتنابيمثبعلىيشبتفنموجم/نم-(ي!ف)جو-----شم

وشتهاكلجمويميابيبيتمنولنحرب------(تحلى)جبهخطر

يادي

كفيريولبتيزررىولنصبقيرتلنصبقي-(-)--بيتمروبمِمي

--يقححلببه

وامن-لينتنهوكبرورشفوارقوشمشالوركبوالهددويتررعيهاش

كعت

ومتيديمنيقحوومتلالهىِيهبت--ت/هـحلبب/وبيميبي

يتر.متالهليمناشال

قرنيكى//ت/لمتهددنتنفلومتالهيقركب(..وراقوو)لي

وبحلببتي.لبنا

ومقمزنهددنصبو)هـ(!متهـ-،فبنيتلبنا.(..هد)د.متنتن

ملكقرلبرفنمو

مشبيعلويشب)خ!(صياخزبنيمنمن//هددنصبعميادى

0223-21411،0 .P 38 - ,93 Band115)ا Donner - Rollig, op. cit. Band)



-16

17-

18-

91-

-02

-21

-22

23-

-24

25-

26-

27-

28-

92-

ويربح.ابروويسحد

يزيح-ر/ع/ب/م(و...)!/فويزيحنشيو----ى-زنهدد

واهددالشمويزكرهدد

يزكرعدعمفنمونفشوف)ضي(عمكفنمونبشكل)تا(افايامر)0(

فنموعم.نغ!ش

ولاللهددشيبهب(صقي..).---زازبحه)....(-دد-(--.)

ولشمش.الولركب

بهشبتوهومص(..)فبزا-قى(....)----م--(......)

.حنانوبلحببتهالهي

ياخزبنيمن()منم01()0ي(....).حبازرعنتنولي(.....).

ملك.فبيعلىوبشبخطر

تاكليامرفنمواشمولز!(صزن)هددبحوب)قابروويسعديادىعل

فنمو.نت!

زبحه!!ن(.........).هاهددعمفنمونت!وتشتيهددعم

ومزبهيرقيوال

لهيتنا(ل0)0.(--.....).ليتكهحراوهددهددلهيتناليسال

برجزلاكل

(.).ايت0(0000000)0)5(--ىلنتنودلحبليلامنهلمنعوشنه

ىت(..)----موددي

ببحربيدهوف(-.....)ثويملىمشبيعلويثببياد)ى(ياخز

او.(ى...).

مومتى-----(.)اعلاوبرحزاويهرجالخص!(.........)

امرتهعلاوقثنهاوعل

وامودديهحدباشراوايخيهحدباشرشحتيرشيحه(.........)

باشر

ويقمزكريايخيهيجنبشحتيرشيب.(...----اي!)ضهحده

و/ن/كشهمتبمصعت.وته

ماهنيامرنثهابهلاللهايديهم.(....).وهنهشحتاحكميامر
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-31

-32

33-

-34

بفمالامرتشمت

زكرهافهنوصرىانشوبفمى.(......).اواودلحقمعينيامرزر

لتجمروايخه

لووهنوبابنيفلكتشنهايختهرن(وهنو)بابنيفلكتشهزكرو

امرتهعلاوجبرتهعلاوقشتهعلى()باعينكوتلعيباشره

وابحمااو()بحمتهرجه(ر)فايشرهاتندبهعلاو

.(و)()ب)د(!رجهزراشقالباوعليهتحق

الترجمة:

)116(خلودياجلمنلهددهذاالنصباقمتيادىملكقرلبنبناموهانا-ا

واعطاني.وشمشي،ايلوراكب،ورشف،وايلهدد:الاربابمعيوقف-2

العصا!صالخفبدالخطّار،ورشف،وشمش،ايلوراكب-3وايل،هددبيدي

لفهـا..(...بيد)ي-4أخذفماذا.رشفمعياللامعة!ووقف

)-5خوني.وشنم.لييهبوناربابيهـكنالتم!صصوماذا.(..)!

وارض-7ثوموارضحنطةارض1()-6لهـاشعيرارض)0(0ل

والكرومالارضيستغلون.(....و)مي---أتر-ب.اذا(00000000)

مثابعلىجلستايضأ.بنامحنرس.(.....).يسكنونهناك8-

السيف.(ت....الخ!طبالخطار9-بيديهددوأعطىابيعرش()=

-01يادىوشربتاكلت()الكثيرةالجموباياميابيبيتمن()السنانواللسان

الازبارولتوضع(الضيف)طعامالقرىليقدمىق(...)-ربمتىوبايامي

ورعيتهكلا-اا!قى...)الخيعالحلائب()الريفالقرىولابناء()الدنان

المنحةوزودوارشفوعرق،وشمش،ايلوراكب،وايلهدد،ووهب)قرينته(

واخذوالالهتييهب-ت--تالحلائبوبايامي.بي-12ركعت.وأمان.لي

017(116..H Sader, op. cit.)P

125



الهيقرل..ب.و...و-13عطوالاآلهتيمنأسألوما.يديمن

وبحلائبيلابنينادانيىل--تل.تمهدداعطىفلو(التوسل-)المت

هددنصبواقمتفبنيتلابني(..هد)د.(التوسل)قبل=التوسلاعطى-14

يأخذابنائيمِنْمَنْد-!نصبمعيادى-15ملكقرلبنبناموهومقامهذا

هدد-16)يضحي(ويذبحبالعظمةوش!عدعرشيكرسيعلىويجلسالعصا

هدديذبحر/ع/ي/مو.(..).ف!ويذبح.ىشنر----ى-هذا

معكبناموهنفس)تأ(كلانعسى:ويقولا.ان().-17اوهدداسمويذكر

.(---)-18معبناموهنفسيذكر)مرات(عدةمعكبناموهت(فسوف)صب

ولراكبولأيللهدد،.شيءبهيرضى1(0000)---هذهالذبيحة(00000)-دد

هـ(..)فب.زأ-ق.ى(....)----م--(.....)-91ولشمش،ايل

أبخ.ذريةلياعطوا0(000)0-25حنانوبحلائبهالهتيبهاسكنتو

ملكاالعرضعلىويجلسالعصىيأخذابنائيمِنْ()مَنْأم(00)ى(......)

..ويقولبناموهاسمولذ!(صهذاالهددويذبحبالجاهوشمعديادىعلى-21

هو.هدد.معبناموهنفسوتشربهددمع-22بناموهنفستأكلانعسى

لايسأل-23وماذابه)بها(يرضىولاالذبيحةهـن!.(........).

يعطيلادأ..)--(...........)يصبالغضبوهدد.هددلهيستجيب

يعطي(الضربة)-والدلجةبالليلمنهليمنعالنوم-24)القذدأيرجزليأكلله

ىث(..).....مَوْدِدَتي(..)(القوة)-الايد(........)ى--ل!ء(

يدهويضى(ح.....)ثويملىعرشعلىويجلسبياد)ى(العصايأخذ-25

لا(المتحمس)=الحماس0(0000)0-26ى.(....).بالسيفعلى

علىاوقوسه)بسبب(علىيموت(-----ى).أ.بسببأوالرجزبسببيقتل

اقربائهاحدبمكانالشحهـيرسوحى(............)-27اقواله)بسبب(

الشحيرسوب(.....اقربا)ئهمن-28احدبمكاناواصدقائهاحدبمكاناو

يقول-هـ92شلو/نبوسطهووضعه()تمثاليذكرياقرباءهنجا()-جنباذا

اذا"يقول":)يرفع(ابيهلالهيداهمد.(...).واذاهشم(:)=شحطاخوكم

او.كرهاوعيناىجاحظتانقالط)ذميم(ايضاً.5\؟!انتندبهالكلماتهذهوضعت

اقربائهلتجمروا()التمثالالذكرهذا"وانظر:اعدائياناسيضملاى(......)
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فليجشنهماقربائهنر.(.....)...وانظر.بالحجارةفليجشهذكره31-

-ر/ب//ب(.)أب.عيناكلضعفتبعده-32هدملووانظر..بالحجارة

كلامه)بسبب(علىاو،جبروته)بسبب(علىاوقوسه)بسبب(على(......)

و(..)ر--(.)..هـ.شرى.ايضاًانت.ذنبه)بسبب(علىاو-33

غريباًرجلًاتؤلباوعليهالحقتضع34-اوبالحمق)اوا.0000.بتقتله

.(.......(-و)......).ى.)ب(ختاله

الثانيبناموهتمثالعلى-كتابة4

.م.ق7"0عامحوالي،راكببرابنهلهاقامه.البرِكانيالحجرمنالتمثال

واقدامه،،الثوباطرافمنهوبقي،مشوهالتمثال.سطرا23َيضمبنقشوزينه

يقدروالحقيقي،ام39،الحاليارتفاعهويبلغ.النعالبهايحتذىالتي

الطريق،منتصفعلىماء،نبعمنبالقرب،التمثالعلىعثروقد.م0503ب

فيالدولةبمتاحفمحفوظوهو،وجرجين(،الحاليةزنشرلي)قريةشمالبين

"برلين")117(.

العربية:بالاحرفالنص-آ

مقلشنةشب(....)يادىملكبرصربرلغنمولابهبرركبشمزننصب

ب)!دق(.فنموابي(00)

ق.(..).هددالهوقمابوهببيتهوتازهشحطهمنيادىالهفلطوهابه

به.(.).شحت).(و).(وشب).(01()0و.(و).المثه.(.).

فنمو-----.ملك-----خلبعلا--ك----علم

-نمويشبتقيرتمنخربةقيرتوهكبرمسجرتملامتويتره

---اتثى)ص؟(.---شش/////ق///////

232.-2231.P117)1ا Donner- Rollig, op. cit. Band،1 .P 93- ,04 Band)

122



-11

1f_

13-

1f_

-15

16-

17-

18-

فنموال//وحليادىبارقهربهويتواجمبنيحدوتهرجوببيتيحرب

ابد-----رمب//ابياب؟()باقرلبر

مثحواسنببشقل--كوشطرهبشقلفرسوقموشعرهوحطهوشورهشاه

----برابيوبيلبشقل

------ابهبيتمنشحتابنوهرجابهبيتعلوملكهاشورملكعد

----بمنيادىارق)اله(اصرمن

-------ببليوهرفيابيوقميادىشبيوهرفيمسجرتوفشش

--ب--وقنوالقتيلةبيت-ا

اكلتوازبيوميةوشورهوشاهوشعرهحطهوكبرتقدمتهكمنوهيطةابهبيت

----وشت)ت(

شبوهوركبوبعليكغيريبعليمتشمفنموابيوبيوميموكروزلت

---اكبرملكيبمصعتفنموابي

مراهبكنفاخذفيوبصدقهبحكمتهزهببعلولوهاكسفبعللوبي

////اشور/ملك

)//برشكبرملكيعلىاشورملكمراهوحناهيادىواخيفحياشور

ورص(

معربوعدشمشموقامنتق؟محنةاشورملكفلسرتجلتمراهبجلجل

---)من(و

لث(صشمو)قايبلمعربونبتمعربيبلشمشموقاونبتارقربعة

----وابي

وابي-وى---جرجمجبولمنقيرتاشورملكفلسرتجلتمراهجبله

(--)صضرببرفنمو

بمحنهاشورملكفلسرتجلتمراهبلجرىفنموابيمتوجمشمرج

/////جم

ملكمراهولقحكلهاشورملكمراهمحنةوبكيتهملكوايخهوبكيه

----اشور

بيوميشلاشوردمشقمنابيوهعبربارحمث!كيلهوهقمنبثهى
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_91

-02

-21

-22

23-

شبنيهووبصدقيابيبصد(قفنص)!وبربركبوانككلههـبيتهى

كرساعلىمراى

--تبوأبرصربرلافنمو(صالابزننصبوشمتبرصربرفنموابي

---ط

ابيق!بقدأ-------ويبل-------امنيبلوعلبمشونوامر

فنمو---

-----يادىالهيوكلوشمثربيتبعلالوركبوالهددهافازنهوزكر

انش.وقدمالهيقدمى

لترجمة:ا-ب

...يادىملكبرصدبنلبناموهلابيهراكببراقامهالذيالنصب-أ

التيالشحائحمنيادىآلهةفلتتهابيه-2ب)صد(قبناموهأبي//لقسنةشهاب

//و//وال)عرشه(مثابة///ق////هدد/الالهوقفلقد.ابيهببيتكانت

)وقًتِل(وهرجبرصراباه)وقُتِل(وهرج.ابيهببيت-3///دمارو.بشو(.)آ

)هـ(ص.عرباتمالكى-س.ابيه)اقرباء(اخوانمن)وسبعون()18!(سبعة

-4/////بناموهالملكلكأ////مالك--1////لمعهـ.//////ب

........ن/ومالعامرةالمدنعلىالخربةالمدنوزاد.السجونملأوبقاياه

ببيتيالسيف5-)3(؟وضعتآ.......س............ق

و!لط.يادىبأرضالسيفاطلعتولذلكابنائياحد()قتلتموهرجتم()بسلالتي

واباد/ب.م//.(أبي)جدأبيأ(بأ)بأقرببنبناموه.أل//

علىك--طرهوشاالاثقالعلىفارسقاموالشعير،والحنطةوالبقراتالشياه

حتى7-///0/////رب.ابيفجلبالاثقالعلىماسحواسنبالاثقال

اوامرمن/////ابيهبيتمنالعثرةحجروأزالابيهبيتعلىوملكهآشورملك

ثميادىسباياوحررالمساجين)وافلت(وفش-00008بمنيادىارض()الهة

174.(118..H Sader, op. cit.)P
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قوالقتيلاتبيت(.)بأ(...)..(........)-منالنساءوحررلبيقام

والشياهوالشعيرالحنطةوكثرتالسابقمناكئروحسنه.أبيهبيت-9(000)ب(..)وألن

وبايامالأسعار؟)نزلت(زلت-01(0.)توشرباكلتوانذاكبأيامهوالبقرات

.العظامالملوكبينبناموهابيواجلسالعرباتوملاكالقرىملاكسمىبناموهابي

وبصدقهبحكمته.ذهبهواومالكفضةمالكولوكانبي-11أ(....)ربك

مندوبي.آشور-21(0000)ر.آشورملكسيدهثوببطرف()امسكاخذقد

ورص.).شربالكبارالملوكعلىاشورملكسيدهورأمهيادىواقرباء

مطلعمن((الجيش))بوسطاشورملكفلسرتجلاتسيدهكاببر-13)وسار(

نقلهمالمشرقوبناتالارضربوع-41(000).و)من(مغيبهاحتىالشمس

منطقة-15(0000).وابي.الص)صرق(إلىنقلهمالمغربوبناتالمغربإلى

بناموهوابي(.)وى(...).جرجممنطقةمنمدنااشورملكفلسرتجلاتسيده

تجلاتسيدهرجليعلىبناموهابيماتوايضأشمرج-16(00ب)صصر.بن

الملوكاقرباؤهفبكاه-17(000000)ايضاَ)بالمعركة(بالمحنةاشورملكفلسر

نفسه.ى-18(0000)اشورملكسيدهواخذكلهااشورملكسيدهقواتوبكته

(....).رشبأياماشورإلىدمشقمنابيونقلالطريقعلىنصباًلهواقام

نصبنيويصدقنيابي(بصدقب)حوبنراكبباروانا.كلههـبيتهى-91

بناموه(صالأبهذاالنصببرصرفأقمتبنبناموهابي-02عرش(علىسيد)ى

جلبلوع.ونشمبوقال-021(0)0طي.ت.().برصرومبن

(..).بناموهابيقبرامام......وجلب.(...)..ملك......الامان

آلهةوكل،وشمش،البيتسيد-ايلوراكب،وايل،هددفياهوهذاالتمثال-22

.الناسوقدامالاَلهةقدامى-23(0000)يادى

شمالملكراكببر-كتابة5

وعرضهاام31،اللوحةطول،البركانيالحجرمنلوحةعلىمنقوشة

وهو.وردةوبيدهمليسرىواقفاً"راكببر9الملكرسمعليهاونشاهدم1205

وامامالمروحةيحملخادميديالملكخلفنشاهد.آشوريبزيثباباًيرتدي
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ىالىوافي،"هدد"للالهالقرونذاتالخوذة:التاليةالالهةشعاراتالملكرأس

رشف،الالهشعارمزدوجةدائرةذاتخماسيةنجمةايل؟راكبالالهشعارالعربة

بلالالهشخصيةمتقمصسنالالهشعارهلالشمشالالهشعارمجنحةشمس

اللوحةمنالباقيالجزءعلىنقثتفقدسطراًعشرينمنالمؤلفةالكسَابةاماحران

1918عامشمالفيوجدتالتياللوحةهذهانبالذكروالجدير.الملكاماء

)733-عاميبينسطرتوقد.استانبولمتحففيالآنموجودة

v 2 v911،.ق.م().

العربية:بالاحرتالنص

نهi_ا

-2

-3

-6

-7

-8

-9

-15

-11

-12

13-

-14

ب)حأركب

شصملكفنموبر

Lمرافيسرتجلاتعبدل

وبصدابيبصدقارقاربعي

لاركبمرايشبنيهوقي

علىفليسرتجلاتومراي

هـابيوبيتابيكرسا

بجلجلورصتكلمنصل

بمص!آشورملكمراى

بعلي!ربربنملكنء

واخذتزهبوبعليسف

وهيتطبتهابيبيت

ربربملكنحدبيتمن

ملكباخيوهتنابوش

بيتيوطبتهمالكلط

ثِبٍم
!ا

(911.Donner- Rollig, op. cit. Band ,I .P,04 Band،11 .P232-,234 Band III, Taf.XXXII)
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-16

17-

18-

_14

-02

هـلابهيليسهطببي

كل!بيتهاشمالملكي

شتوادبيتفهاولهم

كيصاووهابيت!م

زنهبيتابنيتانه

لترجمة:ا-ب

فلسِرتجلاتعبد-3شمالملك)بناموه(فنموبن-2راكبب)حمأانا-أ

ابيبصدق(.الاربعالعالمجهات)أيالارضارباع-4سيدفليصرا)تجلات

-كرسي7علىفليسرتجلاتوسيدي-6ايلراكبسيدينصبني-5وبصدقي

-9(بركاب)وسرتبركابورصيت.الكلمناكثرعميل8-ابيوبيتابي

الذهب.ومالكيالفضة-11مالكيعظامملوك-01بوسطاشورملكسيدي

-41العظامالملوكبيوتمناكثر-31)ووسقه(وجددتهابيبيت-12واخذت

يكنالمليسحسنوبيت-16بيتيتجديداتلكل-15الملوكاخوتيواند!

بيتفهولهم-18كلاموهبيت)كان(هوشمال-17ملوكلابهائيابهائي(عند

هذا.البيتبنيتانا-25()صيفيالقيضبيت-وهو91شتوي

تمثالمن-كسرة6

ارتفاعهايبلغ.راكببر،شمالملكتمثالعليها،نقش،لوحةكسرة

عليهانشاهد.سم5111وسماكتها،سم5045وعرضها،سم5044الحالي

يانوسرأس-2هددشعارالقرونذاتالخوذة-ا-:الالهةشعاراتمنصفأ

شعارالمجنحةالشمس-4ايلراكبشعار؟عربة)مع(نير-3ايلالالهشعار

بيدهيحملوهو،راكببرالملكيجل!ر،اليمينوإلىالشعاراتتحت.شمش

هذهمنالباقيالقسمعلىنقشتلقد.نخيلغصنوباليسرىوعاء،اليمنى

وحفظت،شمالفياللوحةهذهوجدتسطور.)9(منالمؤلفةالكتابة،الواجهة
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.OT.)..مق32/733-727الفترةإلىوتعود.ببرلينالدولةمتاحففي

العربية:بالأحرفالنص-آ

-3

-6

-7

-8

-9

ف(-تجلتعبدالشمالملكفنموبرركببرانه

عبد-----()قاارربعيمراطيسر

هـ(عمانههـ)!قابيبيتوالهي

اشور(ملك)مرايبيتعبديوعمراي

-------عمانهوصدق

--------بنيمن

لأ--------)وتينهمنبشة

ملك(مراىقد)محنيالكب

------بوقدماشور

ب-الترجمة:

ا-

-3

-6

-7

-8

128

تجلاتفعبدل)شمالملك)بناموه(فنموبنراكببرانا

(.....عبدالا)رض)جهات(ارباعارباعسيدطيسر

مع(اناصا)دقابيبيتوالهة

اشو!املك)سيديبيتعبيدمعاسيادى

مَنْ(.......)معاناوصادق

(...........)ابنائيمن

(وفرض...........)نفوسهم

ملك(سيدياما)ماحتراميايلراكب

(...........ب!واماماشور

0217(012.Donner-,gi611R Band ,I .P,04 Band"11 .P234-,236 Band III. Taf12Nr)



الثلائةالنصوصجانبف!لى،للتدوينمحبأكانالملكهذاانولبدو

وهيهنا.لنبينهامبرراًنجدلا،هامةوغير،مثوهةاخرىاربعةتوجد،السابقة

أ)121(.برلين9فيالدولةبمتاحفمحفوظة

حماهمملكةمنآراميةنصوعرهـ-

اللوفي،الهيروكليفيبالخطكتبتتد،حماهملوكخلفهاالتيالنصوصان

الهيروكليفية.إلىثم،الآراميةالكتاباتإلىاولاًونعرض.الآراميوبالخط

حماهملكذاكرنصب-ا

الجنوبإلى،/45/كمبعدعلى!آفسأ،قريةفيالنصبهذاوجدلقد

هذاعلىعثرلقد.ث!"سراقب"تفتناز"وبينالعامالطريقوعلى،"حلب"منالغربي

ونقلهاجمعها،أمكن،قطعاربعمنهوبقيتمهشما3091ًعامالبازلتيالنصب

سم/03/وعرضهتقريباً،/م/2ارتفاعهيبلغباريس".9فياللوفرمتحفإلى

،انسانثوبواطرافاقدام،الآن-(أ)-واجهتهتُجفل.مستطيلوشكلهنقريبأ،

سطرأ(.)28الايسرجانبهعلىنجدبينماسطراً(،)17منمؤلفةكتابةوتحتها

TT(.)1سطرينالايمنوعلى

العربية:بالاحرفالنص-آ-!إ،

-ا-الصفحةلم

5()مرالالورولعش)حى(صةملكزكرشمزي)ف(صبا.،،-

و----انهعنهاشولعشحمةملكزكر)1(نه-2

238.-236(121.Donner- Rollig, Band ,I .P04-,41 Band011)P

0202(122.Donner- Rollig, op. cit. Band ,I .P,357 Band"11 .P-40221,1 Band III, Taf. XIII/ XIV,Nr)
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عل(ش!)جنبعلوهملكنيعميوقمشمينبعلني3-

لش-ارمملكحزالبربرهددعليحدوهو)!(صرك-4

و)هـ(ومحنتهوبرجش.ومختههددبر.ملكنعشر//-5

جرب)3(وملك.ومحنتهعمؤوملك.ومحنتهقوهطك6-

)وهـ(صى)ضته(-----ملزوملكوهـ)حت(ء.شمالوملك)وم!(ضته7-

عشع------------شب!)ء8-

حزر)ك(.علىمصرالهملكياوشموكلهم)هـ(حوومحنوت-9

خر)صها(فنوهعمقوخرصحرزكسرمنسروهرمو-01

ويدشمب)شبعلويعننيلف)صب(شبعلالواشايدي-11

)ويامرعددنوبيدحزين)ب(جداليشمينبعلبع-12

وانه(همل!محتكانهكيتزحلالشمينبعل(لي-13

زي(ال)ملكياكلمناخصلكوانهعمكسم)اف(-14

-----بعلشميند)صويامرمصرعليكمحاو-15

------.محاوو)علزيالملكياكل-16

------)يززنهوشورا-------17

-2-الصفحة

----قخزرك--------ا

لفرس)!ألركب------2

تابجوهملكة////3-

سفوهوحزركبب(ت)ء-4

محجةكلايتله()ت-5

.رلماوشمته------6

/ل!//هـا----ت7-

جببكل/الحسنيا///-8

ب!)ولاالهنبتي)ب(ضيت9-

////ايتوبنيترف(ص-51

و---افشايت-----11
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)ادقدموشمث////-13

و!)تزنهنصباور(-41

//يدياشرايتب(ءت-15

اش!حمأايتيهجعهـثن//-16

ود(-حم!ءملكزكر()يدي-17

وهـ)شزنهنصبامن!ش-18

ف)منزنهنصباي!!جع-91

شصويهنشهالور!(م-25

ابريشلحمناوائف(صه-21

هـ-----------ت-22

وادشمينب!(ول-------23

وشهروشمش--و--ر)ص-24

شمب)ش------والهي-25

وبعلعارقوالهـ(ص-26

وايتاشا------27

هـ-ش------ش-28

-3-الصفحة

بر16

لمترِتز!مروشمزكرشم-2

ا-ب-الترجمة:

انا-2)سيده(لألورولعش)!(صاهذكيرمددأقامهالذي)اك(!ب-ا

معي.ووقفشمينبعل)في3-000وأناعانيرجل.ولعشحماهملكذكير

آرامملكخزئيلبنبرهددعليئَووحد.)كأممزرك-4(علىشمينبعلوملكني

قوة6-و)هـ(طكوجثهوبرجث!،وجيشهبرهدد:ملوكعشر...-5.ش
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شمالوملك،7-و)ب(ثطجر)ب(3وملك،وجيشهالعمقوملكوجيشه

.(-.).(-.......).8-0(00.)و!(-)صثسهملزوملكو!)ث(ء

نطاقأالملوكهؤلاءكلفضرب.وجيوِشهم)هـ(3-9عشراسبع!ء).(-.،)

خندقاًوحفرواخزركسورمناعلىسوراَوشيدوا-51على"حزر)ك()مصيراً(

بعلفسمعنيلف)صب(شبعلإلىيديفرفعت-'1خند)قها(مناعمق

المتنبئينيديوعلىالمنجمينيدي()علىالىشمينبعل-12(فأوهىشمب)ش

معك)اقعم-14وانا(ملى)محتكاناكي،تزحللا:شمينبعل-13لي()وتال

:د)صوقالنطاقأحولكضربوا-15الذينهؤلاء)الملوككلمناخلصكوانا

(.........عل.)ضربواالذينهؤلاءالملوك-كل016(000.شمينبعل

.(.........الذ)يهذاوالسور.(...)-17

-2-الصفحة

)واالمركباتمع(......)-2(00000)ق(.)خزرك(.....)-ا

خزرك)بنب(ت-4انا.)بجوها(بوسطهاوملكها(.....)-3الفرسان

ته(..)-7(0)-لمووأققها.أ(...)-6محجةكلاليها(-5واضف)ت

بكلهذه)التحسيناتجانببكلهذهالحصون(000)-8(0000)-(..)-أ

تىاوبنيت.(صارض!-01ب!)ولالالهةبيوت)ب(خيت9-(جانب

بيت.أى(......-)12(0000و).افستاى(0000)-11(00000)

هذاالنصب-41)الور!(اجل)منقداماتممت)،.00000)-13(000000)

يدي-'Vع!)ول(جزيلهـ(ش..)-61(000)يدايمآثرب(ء01و!)ضبت

)ينقل(ب(!جع-91وهَ)شْهذاالنصبمن-ود(!ش18حما)ةملكذكير

22-بيرسلمنأوهذامكا(نه-21م)شالور)قدا(م-02منهذاالنمب

واد)صر(شمينب!(ول........)-23(00000000)ته(..)-(....)

والهة.(......).-25)القمحالشهروالهالشمسواله.(...)و.-24

.ثوأى.أاى(0000000)-27-د.وبعل.الارضوالهـ(ء-26السموا)ت

تث)حأته.(.........)-28

-3-الصفحة

ونصب.ذكيراقام(000200)--(......)-ا-
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دمشقمملكةو-

مكاناًفيهانجدلالاننا.الآنحتىدمشقفيكتاباتتكتشفلموللأسف

قريةفيملوكها،لاحدالمنسوبالوحيدالنصعلىعئروقد.معوللضربة

كم.7حوالي،حلبمنال!ثمالالى"،"البريج

البازلت،مننصبعلى،ملقرتللربالمنذورالقصير،النصونقش

الربصورة،الرئيسيةصفحْتهعلىثاهد..م143وعرضه،ام،15ارتفاعه

"حلب".بمتحفمحفوظوالنصب)123(.النصوتحته،ملقرت

العربية:بالاحرفالنص-ا

)هـ(-برشمزينصب-ا

بر------!د-2

لملقرلمراهارمملك3-

لف)!لى(وشمعلهنزرزي-ت4

النرجمة:-ب

ا-

-2

-3

برهددأقامهالذيالنصب

حزين(بن)طبرمونبن

لملقرتلسيدهآرامملك

لقولهفسمعلهنذرالذي

0402-302(123.Donner- Rollig, Band11 .P,37 Band،11)P
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الثالثالباب

ومفرداتهاالآراميةاللغةقواعدحولملاحظات



،مى7

،بأ!ر

136

ممر،اإء!هـ7ثي9

طكل!ل!ل

ثرصلم!!*لم70

!اء!ة.لةص!
لأسىرفأ!اظلر-كاغ

ف

والآراميةالعربيةالابجديتان

كر)

من



عامةملاحظات-اولاً

التيالنصوصفهمالقارىء،علىالتسهيلهو،البابهذامنالغرض

منها،لممتوقد.الاَراميةاللغةلنشوء،الأولالعهدتصوروالتياوردتها،

دراسة،لاتدمتصريفها،اوجهوبينت،والافعال،والاسماءوالضمالْر،الحروف

لقواعدالاساسكانتالتي،الاحكامتلكمهدها،فياللغةهذهاحكامتستوعب

")"12(."سريانيةسميتحيث،الذهبيعصرهافيالآرامية

وفلحرا-ثانياً

الاصلِفيكلها،حرفأوعشروناثنان،الآراميةاللغةفيالهجائيةالحروف

حروفاَاصلاًكانتالتيوالياء،والواو،،الالفحروففيهابما،صحيحةحروف

شمسيةإلىالحروفولانقسمبعد.فيماعلةحروفتصبحانقبل،صحيحة

وهذه.الكلمةبآخريلحقالذي،الألفهي،بالاَراميةالتعريفلاملأن،وقمرية

الحالي:العربيبالشكلالحروفهي

تشرقصفسعنلمكيط!هـوزد!اب

التالية:التبدلاتنجدبالعربيةالآراميةالابجديةقارناماواذا

طظغضصشسزذد:تثعربي

بعطرعقصسزدت:آرامي

،الحروفبعضعنتخلتقدالآراميةان،المقارنةهذهفيونلاحظ

اللغةفيأو،العر،بيةفيوالثاءالتاءحرفيمنبدلًامثلاً،التاءحرفواستعملت

تسعهَمنبدلًاحرفاً،وعثريناثنينإلىتقلصهافيالسببهووهذا؟الأم

صفحاتعلىئتتةاحكامهادقيت،القديمةالارايةاللعةقواعديجمعكتاببعديوجدلا)124(

القديمة.بالنصوصالخاصةوالدراساتالمنورات
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وعشرين.

عنمنفصلةكلمةكلوتكتببعضها.إلىتربطلاالكلمةوحروف

كانكما،منقوطةغيروهي.دائريةنقطةأوقصير،شاقوليخطبوساطة،الاخرى

نا،الأرجحعلىذلكوعلة.القديمةالعربيالمشرقلغاتجميعفيالحالعليه

هناكليستأي،محركةغيروالحروف.متثابهينحرفينتحويلاالاَرامية

.حركات

الآرامي،الحرفمنبدلًاالموحد،العربيالحرفاستخدمنافقدواخيراً

يتعرفانللقارىءويمكن.الاشكالمتعددالآراميالحرفولأن،لقراءتهتسهيلًا

المرفق.الجدولفيعليها

الضمير-فالثاً

المنفصلةالضمائر-آ

انه

أت

انت

La

ها

اتم

همو

هنوونادراهن

اناراًدوناانا-واحيانأ

أنت

أنت

هو

هي

انتم

e

هن

لملأنها،وانتن،ونحن،Lam'انتما،الضمائر:غيابالجدولفيونلاحظ

الجدولمنلتينئانيةناحيةومن،ناحيةمنهذا.ذكرتهاالتيالنصوصفيترد

يلي:مااعلاه

فيكمالفظهويكون-انه-الأول:وجهينعلىأنا-المتكلمضميركتب-ا

I rA



-3

-6

وهو-آنوكيالكنعانيةفيكمالفظهويكون-انك-والثاني-انا-العربية

الكنعانية.منالاَراميةاستعارتهوقدنادر.

الضميراحتفظبينما،الكنعانيةفيكما-انت:أتالضمير-نونحذفت

بها.-انتِ

ها--يكتبفكلاهما،والمؤنثالمذكرالمفردالغائبضميربينفرقلا

انتم--:اتم-المذكرلجمعالمخاطبضميرمنالنونحذفت

-همو-فيكتبهم-المذكرلجمعالغائبالضميراما

الأولوالوجهوهنو.هن:وجهانله-هن-المؤنثالجمعالغائبوالضمير

المذكر-لجمعالغائبضميرولفظ،لفظهيكونوقدشيوعاً.الاكثرهو

قبيلمنإلّا،الضميرينهذينالواوعلىزيادةوما.العربيةفيللفظهمشابهأ

التنوين.علىللدلالةوالياءالواواستعملتقدالآراميةانحيثالثديد،

المتصلةالضمائر-ب

يتصلانواما.اقاموا!و:نحو:بالفعليتصلاناما:المتصلالضمير

له.:لهنحو:بالحرفاو.لسيده:لمراهنحو:بالاسم

:اقسامثلاثةإلى،المحلياعرابهحيثمن،المتصلالضميروينقسم

رفعوا،هرمو:.اقامواشمو:نحو:-الجماعةواو-وهو،بالرفعيختصما-ا

بنيت.:بنيتنحو:المتحركةالفاعلوتاء.محوامحو:

المتكلم-ياء.له:J-الغائبهاءنحو:والجرالنصببينمشتركهوما-2

عمك:،املكك:هملكتك-المخاطبكاف.عليئ:علي،معي:عمي

معك.

ياءاتصلتاذا:والحروفوالافعالالاسماءفيواحوالهاالمتكلمياء3-

نحو:-نون-وجوباًسبقتها،صورهجميعفي،الماضيبالفعلالمتكلم

سبقتها،المضارعبالفعلاتصلتواذا.دعاني:قرني،واملكنيوهملكني

فلا،والحرفبالاسماتصلتواذا.يجيبني:يعننينحو:-نون-ايضأ

علي:،معي:عمي،ارضي:ارقي،يداي:يدينحو:للنونحاجة

عليئ.
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رةلاشااسماءا-بعاًرا

الآراميةالنصوصفيوردتالتيهيهنا،سأذكرهاالتيالاشارةاسماءان

وهي:.الفصلهذافياوردتهاوالتي،القديمة

بالكنعانية.المتأثرةكلاموهكتابةفيوردوقدالمذكر.للمفردذا:زن

السابق.منشيوعأالاكثروهوالمذكر،للمفردذا:زنه

البعيد.للمؤنثوته،نه:هازاة

البعيد.للمذكرتلك!ذه:ها

ال:

الن:

اولئك

اولئك

.الاستعمالقليلوهو،والمؤنثالمذكرللجمع

شيوعاً.الاسماءاكثروهووالمؤنثالمذكرللجمع

والشرطالاستفهاماسماء-خامساً

مَنْ:من،ماذا:مه،ماذامز::هيالاستفهاماسماء

العاقل،لغيروششعمِل.وماذاماالاستفهاماسماءالعربيةفيويقابله-مز-

عاقل.غيرأمعاقلَاالشيءهذاكانسواء،صفتهأو،الشىِءحقيقةعنوللاستفهام

،الشرطمعنىالاسمهذايتضمنوقد.بيديأخذأفماذاةبيدياخذفمزنحو:

،الاستفهاماسماءتكونحيث،العربيةاللغةفيكماشرطاسميكونوحينئذ

وما:يتنوليالهيمناشاتومزنحو:.مهماأوماالعربيةفيويقابله.شرطاسماء

لي.يعطونالهتيمن()اطلبأسأل)ومهما(

ومهنحو.العربِةفىِمامثا.الشرطمعنىايضاًويتضمنماذا.:-مه-

ماذا:كتبتمه.لييعطىبسخاءالهتيمناطلبوما:لييتنمتالهيمناشال

ماذأ:أنهحزهمنحو:.السابقالاسمعرمختصراسموهو،ماذاأوما:مكتبت

مَقاو.يثملحمناونحو:العاقلالخصصتبهيستفهممَنْ:منجرأنارأيت

الثرط.معنىايضاًيتضمنوقد.يرسل

145



الموصولاسم-سادساً

.وشمه،زي:هيالموصولاسماء

اسميمعنىويؤدي،والمؤنثالمذكر،وللجمعللمفرد،وهو:زي

الذيالنصب:شمزينصبانحو:.الذينوجمعهما،والتيالذيالموصول

حلمملكة.دجمعواالذينهؤلاءالملوككلمحاو:زيالملكياكل....اقام

--زالاسمويبقىالياء،حرفيحذفوتد.يملكالتيحلممملكة:يملكزي

اعبدبعينيطبمهنحو:العربيةفيكما،مشتركموصولاسمما.:مه

لهم.اعملهبعينيطيب)هعما:لهم

قليلة.عليهوالشواهدوالمذكر،للمفردوهو.ذا:ش

التعريفاداة-سابعاً

بدلًا،الاسمبآخرالتعريفألتعليقفياخواتهابينالاَراميةاللغةانفردت

نصباً:نحوالالفحرفهي،الاَراميةفيالتعريفوال.اولهفيتعلقانمن

النصب.

لفعلا-ثامناً

:اقسامثلائةإلىزمنهحيثمنالفعليقسم

كتب.:كتبمثلالماضي

يعمل.يعبد،:يعبدمئلالمضارع

.افتحوا:وفقحوا،خذي:قحيمثلفيالأمر
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الفعلتصريف-ا

رعلمضااضيلماا

.سألا:لشأا.بنيت:بنيتناا:نها

تأكل.:تأكل.نتا:ات

نت.ا:نتا

.يقوليأمر،:يامرلقا،مرا0امر.هو:ها

تأكل.:تأكل.هي:ها

يعطويتنو:.مواتا:قمو.هم:همو

توفرعدمإلىذلكومرد،فيهنقصأيلاحظ،اعلاهالجدولفيالمدقق

اوردناها.التيالنصوصفيالشواهد

يدوالمزالمجرد-ب

التالية:الحالاتولهوالمزيد،كتبمثلالمجرد

ابا:ابهفعلمناستأبوهتنابو:نحو:استفعل:هتنفعل

خلص:وخلص.مَفَك:وملك.ففَت:وفلطكئد.:كبدنحو:فغَل:فعل

قرب:وقرب

هعمق:أكبر.وهكبر:.أخرج:وأهلكأملك:هملكنحو:افعل:هفعل

أعْمَقَ.

اتحد:اتحدنحو:افتعل:افتعل

يتسمع:يتشمعنحو:يتفعل:يتفعل

الوزنعلىنتعرفلالذلك،الحركاتيستعملونلاالآراميينانبما

.الكلامسياقمنإلَا-،فعًل-
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الصحيحالفعل-ب

كتب.:كتبنحو:،صحيحةحروفهجميعكانتماهو،الصحيحالفعل

:اقسامئلاثةالىويقسم

فعل.:عبدنحو،والتضعيف،الهمزةمنحروفهخلتماوهو:السالم-ا

قرأ:.سأل.قالامر،امر:نحو:،همزةاصولهاجدكانماوهو:المهموز-2

صاخقرا،

قلل،:قللنحو:واحد،جنسمنحرفانفيهوجدماوهو:المضعف3-

صان،حاط:سبب

المجردةالصحيحةالافعالمنالماضي-د

جزر،بحذ:رجز،طحن،جبر:جبر.نخا،كذب:شقر،كتب:كتب

انه

ات

اتم

ها

ها

همو

انت

انتم

هو

هي

هم

كتبت

شقرت

شقرتم

:كتبت

،خنت:كذبت

،خنتم:كذبتم

جبر:جبر

:كتبتكتبت

اورجز،طحنوا:روجز،طحنو

كتبنا:كتبنا
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المجردةالصحيحةالافعالمنالمضارعهـ-

جبر:.نفذ،نهىر،جمر:جمر.بحذ:بحذ.فعل:عبد.خلص:خلص

هر!،قهر:هر!.جبر

لضميرا

يعبد،يجبرهو:هاعبدا،خلصاناا:نها

يعبدونيعبدو:هم:هموتعبدتجزر،انت:ات

يهرجنهن:هن،تنهواتجمرو:انتم:اتم

تجمروا

المجردةالصحيحةالافعالمنالامرو-

:قَتَلَ.فقح:فَتَحَقطل/قتل

قتلوا:قطلو/.إفتحوا:فقحواانتم:اتم.أقتلقطل/قتل:انت:ات

الماضي،صيغةعنتختلفلاانهانجدالأمر،صيغةفيالظرامعناواذا.إقتلوا

.الكلامسياقمنإلأعنهتفريقهايمكنولا

المفعولواسمالفاعلاسم-تاسعاً

نحو:.كتابةوليسلفظاً،-فاعل-وزنعلىمبنية،الفاعلاسمصيغة

فالح.أيفلح:مسلعدعازر:أيغزرحصادأيحصدنحات:جلافايجلف

.الكلامسياقمنإلّاتدركلاوهي.مرسل:مشلح

سياقمنإلّا،صيغتهتدركلاالذيالمفعولاسمعلىالكلامهذاوينطبق

.مقتولات:قتيلة.مفتوح،مفتحوة:فتحهنحو:.الكلام
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المعتلةالافعال-عاشراً

قاعدتهاعلىويجري،المعتلةالافعالمعاملةنونفاؤهاالتيالافعالتعامل

المترجمةالنصوصفيوالمذكورة،نونفاؤهاالتيوالافعالأخذ،:لقحالفعل

ونسخ:،أعطى:ونتننظرونصر:،نسلث،سكب:ونسكن!ثمأ،،رفع:نشا:هي

نفق.،خرج:ونفق،نخ،نزع

المنفصلةالضمائرمعالتصريف-عشراحذ

انا:انه

انت:ات

انتم:اتم

هو:ها

ها:هي

همو:هم

الماضي

نطر:نصر.نذر:نذر

ستقبلا:اخذ:لقح

اعطى:نتن

نتنو:اعطوا

المضارع

ارفع:اشا

تنطرتنصر:تسكب:تسك

يأخذ،:يقحأويلقح

يسك:،يستقبل

ينصر:يسكب

يعطي:يتنينطر:

تأخذ:تقح

يسخو:.يأخذوايقحو:

يعطوايتنو:.ينزعوا

:هنهن

فيوتبقى،نونفاؤهاالتيالافعالمن،المضارعصيغةفيالنونتحذف

تقم:نحو،انفعلوزنمنكذلكوتحذفهو.الضميرمعنطر،نصر:فعل

ينتقم.:يقم،تنتقم

سياقمنإلأوالمصدر،الماضيمن،الفاعلاسمصيغةتمييزيمكنلا
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نتينا:هواعطى:نتنومنالناطرنطر:هونصر،منالفاعلفاسم.النص

العاطي.

وأ.إرفع:شا:مثل،النونحرتبحذف،الافعالهذهمنالأمرولبنى

خذ.:قحمثل،لقحفعلمناللامحرفبحذف

المهموزالفعل-عشراثنا

ابد،الب،اخذ،وطالازخ:ارخاسر،اكلامر،

رعالمضاضيلماالضميرا

أخذأ:خذاخذتا،اكلتناا:نها

مر:تا،تؤلب:لبتانتا:ات

تقول،مرتأ

:نمرا:ناخذا:نخذا:نحن

مرناا

كلىيا،مريا:خذيامرا،كلا،خذاهو:ها

كل،تا،تبيد:بدتامرتا،كلتاهي:ها

مرتا

كلوياوامرا:ومرا،خذواا:وخذاهم:همو

كلوايأ

عليها:امثلةفهاكم،الاخرىالاوزاناما.فعلالوزنيخصاعلاهالجدول

:هاركيبيدوايهابد:ابيد.اهبد:أوابيداهابد:مثل،هفعلأي،افعل

.اطال

خذستاا:خذتاا:ستفعلا

كلا.رلمصدا

آكل:اكلالفاعلاسبم

أسر.أ:أسرالأمر:فعل
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الفاء،كمهموزالتعريفحيثمنهو،سأل:شالمثل،العبنالمهموز

.اسأل:اشال:المعروفةشواهدهوهذه.العربيةفيسألالفعلتصريفويماثل

يسأل:يشال.سأل:شال

محىمحا،.مكت،خيم؟خنا.قرأ:قرا:افعالهوهذهاللامالمهموز

عادى:شنا،ملأ:ملا.خرب

رعالمضالماضيالضميرا

مكثت،خيمت:خناتناا:نها

يمحو:يمحاملأ:ملا،قرأ:قراهو:ها

محوا:ومحاهم:همو

سياقمننتبينها،اخرىاوزانعلىشواهدلديناالواهد،هذهجانبوإلى

وقد:شناشناهومنالفاعلواسم.ملأ:ملا.بقاه:خناه:مثلفعّلفوزن.النص

.عدوي:شناَىاىشناىنحوالمتكلمبياءمتصلًاورد

يشب:،يعرف:يدع،يهبولد،يلد::مثل.الفاءالمعتلأي:المثال

الآراميةفيوتعنيالعربيةاللغةفيلمعناهامناقضأمعناها:يتر:وقد:يقد،يجلس

هذاتحتويندرجيرفع:ينف،يضيف:يسف:وحديحد:.جلب:يبلوفر.

هلك.،خرج:هلكالفعلالنوع

الضمير

انا!انه

انت:ات

هو:ها

ها:هي

همو:هم

:هنهن

الماضي

،يهب:يلىع:عرف

،ورث،يرثوهب

المضارع

اخرخ:اهلك

تهب

:يجلى،يشب:يرثيرث

تقد:تقد:توقد

يشبن:يجلسوا،

يهلكن:يخرجوا

يهلكن:يخرجن
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الشواهد،بعضوأفعلفغللوزنيف!ن،كثيرةشواهدفَعَلَلوزنكانوان

.الحركاتبوساطةوليس،النصسياقمننتبينهاالتي

عدجهز،:يبل:فعُّل

ارضعن.:يهنقن.اسعد:هيطب.اوحد:هوحد:مثلأفعل:هفعل

أجْلَس.:شبهو.أقمت:شبتهو،أضفت،هوسفت

قائمة،جالسة،عامره:يشبت:الفاعلاسم

مسكونه:يشبت:المفعولاسم

امكثوا،اجلسواشيو::الأمرفعل

.والمفعولالفاعلاسميبينالتمييزصعوبة،المثالينهذينمنونتبين

العربية.فيكماواواًوليستياء،فاؤهالآراميةفيالفاءالمعتلفالفعلوبعد،

العربيةفيبدايتهاتكونبينماالياء،بحرفتبدأ،اعلاهاوردتهاالتيوالافعال

الواو.

ونرى.أوحد:حدهوفيكماالواو،فيهاتظهر،أفعل:همفعلصيغةوفي

الواوظهورلأن.ياءفاؤهاالتيبالافعالواو،فاؤهاالافعالدمججالظاهرةهذهفي

وحد.وهو،الاصلإلىالعودةتعنييحد/فعلفي

الاجوفأوالعينمعتل

جاور،جور،رصقَ:روص،يئس:باش،نصب:شوم،موت،قام:قوم

رفع:مرا.قوض:لود.محى:رجوع،ثاب،عاد:شوب،يحتج:ريب

الضمير

انا:انه

ها:هو

ها:هي

همو:هم
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الماضي

:نصبت،شمتركضت

:مات،قم:مت

:نصبقام،شم

)ميتة(ميتت:ماتت

بتثا،دتعا:شبت

،مواقا:قمن

المضارع

أجير.اجاور،:اجر

أنصب:"اشم

،يرتاب:يرب:يموت

يشمن:يقيمون



شمو؟نصبوا

شواهدها:فهاكم،الاوزانبقيةأما،فعلوزنيخصفيماهذا

قيمت:قيمت:فعًل

.اقوض،ازيل:اهلد0ازال،ازاح:يهجع.اذموايهباشو؟:أفعل:هفعل

اقامت.:ايقيمت.اقام:اقيم.أقام:ايميم.أقام:هقم.أقمت:همَمت

،أثوب:اهشب.أعاد:هثب.عادتا:تهشب.اشادت:تهرم.اشادوا:هرموا

اودعاا:هشبوا.عيدا

بايراداكتفي،غامضة،والمفعولالفاعلواسماءالمصدر،شواهدانوبما

بعضها.

متت::ميميمصدرمميت:مومتمفعولاسم.قائم:قم:الفاعلاسم

مواتي

.اللاممعتل

حنا،حنا:نظر،:خزه،بنى:بنه،بكى:بكه،أبى:ابه،أتى:اته:مثل

صاح،،نادىقرا:دار)فن(،:فنه،عنى:عنهعلا،:علهمحا،محا:مكث،

كره،شنا:سلا،:شله.سمح:رشهرشا،:رشه.رضي:رفه.ترك:رفهقرأ،

شتي.شرب،:شته

تنتهيالتي،الافعالمعظماننلاحظ،الافعالهذهفيالنظرامعناواذا

.المقصورةبالالفتنتهيالتيالافعال،بالعربيةتقابلها،الهاءبحرف

:الافعالهذهصيغعلىشواهديليفيماواليكم

المضارعالماضيالضمير

بنيت،بنيت،اتيت:تيتاانا:انه

مكثت:خنات

انت:ات

5:بنا:بنى:بكابكيهها:هو

تىا:تها

تبعه:،تيتا:تهنا

:تخزه،تبغي

تدعي:ترشهشَظر،

يمحا:،تييأ:تهيا

يعلو:يعليمحو،
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ها:هي

انتم:اتم

،شته:بكتبكيت

شربت:أوشتا

:تبغي،تبعه

:لربتشتي

،تونتأ:تونتا

تنظروا:تخزو

بكوابكو:،تواااتو:همهمو:

ياءإلىالهاءانقلبتالضمير،إلى،بكى:بكهالفعلاسنداذا:ملاحظة

الهاءوتنقلب.بكته:بكيته،بك!اه:بكيه:مثلاصلا،يائيناقصالفعلهذالأن

شته.فعلمع،المضارعةفيياء

))تشتي((.العربيةفياحياناًنقولكماأو.تشرب:تشتي:مثل

:الاخرىالاوزانبعضإلىيليفيماونعرض

استحسنوا:هتناوب:مثلاستفعل:هتنفعل

ينتظر:يتخزه:انفعل

فضَل:5خنا:فغَل

اطلق:خناهمثلأفعل:هفعل

خزية:هورأى:خزهفعلومنبناء.بنا:هوبنى:بنهفعلمنالمصدر:

رؤلة.

مخزه:اوناظر،:خزهفعلومن.بناء:بنياههوبنهفعلمن:الفاعلاسم

مشاهد.

حر،،مطلقمحرر:شرياهو،اطلقحرر:شرهفعلمن:المفعولاسم

كان:هوهمثلمقرونلفيفأيواللامالعينالمعتل

كانت،:هوتهيها:.يكون:يهوههوها:.كنت:هويتانا:انه

تصبح.،تكون:تهوي

كانوا:هون،همهمو:

كوني:هوي:الأمر

فيوردوقدهون.ونىأوأنً:ينهمثلمفروقلفيفأيواللامالفاءالمعتل

يهنه.،أهانه:يهونهأويهينه،أهانه:يهوننهنحو:أفعل:هفعلهوواحدوزن
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واحدجنسمنحرفانفيهوجدماوهو:المضاعف

عليهأمللتويقال.أملىالعربيةوفي.مللاو:حكى:ممل:مثل

.الكتاب

قلل:،فششلث!:.وغل:عللعزز.عزز:حاصر.:حاط:سبب

،تفأ.:ضربتقف

وتصريفها:الافعالهذهاوزانمنجداًقليللدينا

يعز.يعز:.يملي:يملل.فش،فش:فشث!.وغل:عللهو:ها

يحصرني:يسبن:مثلالاخيرالحرفحذفبالضميرالفعلهذااتصلواذا

قليل:قللفعلمنالمصدر

اضربوها؟:تفوه.اضربه:تفه:تفففعلمنالأمر

التفضيل:افعل

زيادةفيهشيء،وصفالآراميارادواذا.التفضيللافعلصيغةتوجدلا

بل،اسم+جرحرف+التفضيلافعل+اسمالقاعدةيتبعلاآخرشيءعلى

مثل:.اسم+جرحرف+اسم

.خزركسورمن()اعلىسوراواقامواأي.حزركشرمنشروهرمو

خندقها.من)أعمق(خندقاًواعمقواأي.خرصهامنخرصوعمقوا

يجلس:يشبفعلومنمقامأيهومقمقام:قوم-فعلمن:المكاناسم

مقعد.،مجلسأيمشبهو

يايقافعلومن.مغربأيمعربهوغرب:عرب:فعلمن:الزماناسم

.مشرقبمعنىموصاأيموقاهو:شرقبمعنىيصا

الاسم-عشرثلاث

يكفيما،الثانيالبابفيأوردتهاالتيالقديمةالآراميةالنصوصفينجدلا

الأمريقتصرسوفلذلك.عنهوافبمبحثنأتيحتى،الاسمعلىالشواهدمن
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وهي:احكامهبعضعلىهنا،

آ-المثنى

وتثنى.وشفةيد:مثلالزوجيةالجسماعضاء،ايدينابينالتيالادلةتخص

تاء،الىالهاءبقلبشفهوتثنى.يدي:يدينحو:آخرهاعلىالياءبزيادةيد

للرفع،الحالةهذهكانتICIفيماندريولا.شفتي:شفتينحو:بعدهاياءوزيادة

الجر.أوالنصبأو

ب-الجمع

وجمعها:،المفردةبالاسماءجدوليليوفيما.واضحةلشتاعرابهاحوال

مفرد

الله:اله

!نلاا!نسا

بعل:بعل

يوم

كفير:قرية

مله:كلمة

جمع

والهينللرفعالهن

والجرللنصب

مفرد

ملك

جمع

للرفعملكن

للرفعنشوننساء:نشنانس

للرفعشاوناوشانشاةوالجرللنصب:بعلي

والجرللنصبشميماسم:شمويومي،يومولبرفع

والجرللنصب

اوشنوللرفعشننشنهوالجرللنصب:كفيري

،وشعريللرفعشعرنشعيرة:شعزهوالجرللنصبملي

للنصبشعرين

والجر

الاسمآخرعلىنونتزادالجمععلىللدلالةانه،الجدولهذامنونتبين

والجر.النصبحالتيفيوياء،الرفعحالةفيالمفرد
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التالية:الواهد،فيهالنظريلفتماواكثر

بلصورلَها،بتغييرتجمعلاولكنها،العربيةفيكماوتكتب،يومكلمة-ا

فيِاما،ايامهولتطول:يوموهولماركنحو:الرفعحالةفيالواوحرفبزيادة

ايضاَوبايامي:اكلجموبيمينحو:الياءحرففيزادوالجرالنصبحالتي

...اكل

نشونوماهنحو:العربيةفيكمانشونملىبجمعنشنالجمعاسم-2

---ليرضعننسونومائة:لهينقن

شاةومائة:لهينقنساونوماهنحو:شاونأوشانعلىتجمعوشاة3-

.....ليرضعن

الرفع،حالةفيالواوزيادةعلىالدليلاعرابهافيلأنالنظر،تلفتوهذه

والجر.النصبحالتيفيوالياء

والمؤنثالمذكر-%

المذكرعلىشواهد،يليفيماونورد.ومؤنثمذكرإلىالاسمينقسم

التذكيرعلىمستفيضبحثفيالخوضدون،الحقيقيوالمؤنثالحقيقي

والتأنيث:

سيد،:مرا،بنت،ابنت:برتمؤنثهابنبر:.اخت:اخهمؤنثهأخ:اخ

.سيدة:/ةمراهمؤنثه

الحروف-عشراربع

الجرحروف-آ

وهي:

شمين.بعلإلىيديوأرفع:بعلشمينالواشايدينحو:،الى:ال
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هددبيديواعطى:هددبيديونتننحو:الباء

لابيهراكببراقامالذيالنصب:لابهركببروشمنصبنحو:اللام

يديمناخذوا:يديمنيقحونحو:من

هددبرعليئَوجمعبرهدد:عليحدوهونحو:على

العطفحروف-ب

وهي:

وجيشهوبرجسوجيشهبرهدد:ومحنتهوبرجسومحنتههددبرنحو::الواو

مثشىفهو.شتاءبيتفهوشنو:بيتفهانحو::الفاء

.عبهرتانأوعينايجاحضتان:قل:دلحاوعينيقمامر:نحواو

عشرخمس

المفرداتشرح

أفردأنرأيت،العربِةإلىوترجمتها،القديمةالآراميةالنصوصثبًتأنبعد

معانيها،منالمترادفاتعلىالقارىءيطلعحتىمفرداتها،لشرحخاصةفقرة

والعربية.الاَراميةبينالصلاتوليتبين

العربية،بالاحرفتكتبسوف،الآراميةالكلمةأنإلىأشيرأنالمفيدومن

العربية،0اللغةتحويهاالتي،الأخرىالمعانيوتتبعهشيوعاً،الاكثرمعناهايأتيثم

.5691بيروت،المعلوفيوسفللأبالمنجدكتابمناستخرجتهاوالتي

.اب:اب

هلك.،اباد،باد:ابد

جهز.،قصد،تهيأ،اشتاق:ائآ،أث:ابه

حجر.:ابن

العظمة.،السلطة،جبروت:ابرو
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اجم
ادمة

قوردا

ندرا

:وا

وبنا

از

زها

حوا

خزا

خرا

نوخرا
يخا

يكا

يكها

!يا

اكل

ال

ال

ال

الب

اله

ايضاً.

الصالحةالارض،ادم.منهماجظهرماالأرضأوالسماءمنالاديم

للزراعة.

.لدورقا،ضاحيللأوعاء

البيدر.

أو.

.والاعياءالتعب:الأين

.آنذاك،اذ

التي.

.أ!

.النبات،الخصب،المطروالحَيَاء(الحَيَا)

أخذ.

خر.sا،آخر

.الآخرون

.أقارب،إخوانالأخو،

،وكيما،مثلما.5Lأي،

وماسنة5(0)البالغة،الايسةالعربيةوفي،واحدكل،انسان،رجل

.فوق

معنى.لهاوليسالرفعصيغةعلىللدلالة:

قضم.،أكل:

إلى.:

لا.:

أولئك.هذا،:

العاقل.واللبيب.لبيباًصارلبً:العربيةوفي.تعفَم،عَلًم:

إله.،رب:
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مر

مر

مز

نه
نك

نش

فين

فين

اربه

ارخ

ريها

ارك

ارم

ارصه
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ألف.

.خاروف،فطيم

مر.ا،لقا

يث.حد،كلمة

ين.أ

نا.ا

نا.ا

نس.الِإ،ناسا،نسانا

أنتِ.

مكيال.

أسَرَ.

أيضأ،ثم.

تنور.

.الفناء،سطح،وجه،واجهة

الضجر.،الأفف،الانفثقوب

فيالدراهمصرربطها،الصرةصر:العربيةفي،مخزونكنز،

.الصرة

مننوع:الرُلْيَة.بحريسرطاننوع:الارْلَيانالعربيةفي،جرادة

.الحشرات

الطريق.

ج.والانثىللذكرتستعملالجبلضأن:والإرويةوالاروبةأسد

.وأروىأراوٍ،أراوى

.أطال،يطولى،طال

لعلو.االسمو،

أرنب.

عليهركمتأيالرصائصالقبرعلىرُصت:العربيةوفي،تابوت

.الحجارة



.أرض

انثى.،،انثه

إسم.

موتع.،مكانأثر،

كتابة.أثر،

.مقدسمكان

جر.حرف

بَثِسَ.،بؤمما

الأثر.علىبعد،

بير.بئر،

معبد.،عليال،حاكمةأسرة،بيت

بكى.

دجاجة.

كذا.بقلب،بوسط

بنى.

بغا.،بعى،بغى

.زوج،مالكسيد،،بعل

بن.

البرد.حب

.بارك،برَك

بنت.،ابنه

فينقيرءُ:الجب:العربيةوفي.صفحةظهر،،قبة،محدب

الجبهة.،الطبول:والجباجبالمطر.ماءفيهيجتمعالجبل

الجِبَال:،البيتساحة:الجِبْل:العربيةوفي.مقاطعةحد،

.البدن

تجئر.
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جبر

جبره

جوجل

جوع

جور

جزر

جلجل

دبهه

دلح

دم

دموه
دما

Lm

ها

هوى

هؤ

هوم
هلك
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:جبًار،رجل.

.لجبارةا،وتلجبرا:

عظم.:جلل،لقويالسيدا،لمجلجلا:

محى.،جؤع:

ظلمه.:عليهجار:العربيةوفيجار.مجير،أجار،جاور،:

الجزار.:ذبحبمعنىجزر:

عملهفيالنشيط:الجلجل.صغيرةأجراس:الجلاجل،دولاب:

عجله.-

أيضاً..شيءكلمنالكثير:الجم:

أمرعلىالقومجمر:العربيةوفي.وكاملتام.قطعأيجمّر:

الاجماعِ.المنعة:الجَمرة.جمعهم

.ونجاهدفعه:جَنبه،تنجس:الرجلجَنِبَ،سرق:

الجنب.،الذيل،الذنب:

النمل.الجراد،أصغر:الدبهتكونوقدالدبه:

الخطومنقبضبحملهمشى:دلح:العربيةوفي.اضطربعكر،:

عليه.لثقله

الصنم.،التمثال،الدميةودموتا::

قريبه.،يشبههأيفلاندمعلىفلانالعاميةفيونقول.شابه:

ذا.هو،:

ذه.،هى:

.كان:

الشخص.أوالشيءحقيقةالهوية.كان:

حظه.ندب.يتوجهأينيدريلاذهب.وجههعلىهام،هام:

تمايل:مشيهفيتَهَفَك:العربيةوفي.خرج،مشى،هلك،ذهب:

وتكسر.

هم.:



همون

همل

هن

هن

هنو

هفك

هرخ

هره

الواو

زا

زات

زبح

زبحه

زبن

زهب

زحل

زي

زكر

زكر

زكرو

زكرن

زله

زن

زنه

زقن

:همهمه،هماهم.

الهمهمة..راعيبلاالمتروك،الطرشمنالهَمَل:

.اذا:

هُن.:

الابلبهتدعىصوتاسمهيءَ:هِيءِ.:العربيةوفيللتنبيه:

للتنبيه.الهاء.للعلف

فيواسترخىاضطربتهفك:.تخبطتعئر،تلب،،يقلب:

المشي.

وقتل.واختلاطفتنةفيوقعوا:الناصهرجالعربيةوفي،قتل:

.المراةحَبِلت:

عطف.حرف:

.ذا

.وهذيذي:

ذبح.:

ذبيحة..

.شجرهعلىباعهالتمر:زبن.باع

ذهب..

الحقد.،العداوةالئأر،:الذَحْلاعيا.:زحل،ذهل:

وذلك.الذيبمعنىذا:

تذكر.ذَكَرَ،:

النصب.الذكر،:

.الذاكرة:

.والتذكرة،الذكرى:

.لذلا،ذليل:

.ناذ،ذا:

ذين.،ناذ،ذا:

.الهَرِم،لشيخا،لذقنا:
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زَرع

زرع

خبز

خبل

حبر

حد

حدس

حوة

حزه

حز

حزو

خطر

حي

خيل

حين

حكمه

خلفه

خلص

حما

حصى

016

ئر.لزاا،يبغر

نَ!عً.

ية.رلذا،لزرعا

ضربه.:وتخئزه،ضربهخبزهضرب

أشلها.:يدهخَبَلَ.افسدهخَبَلَهدمر.

حَبْر.،حليف،ربيع،رفيق

الأحد.(عاميمنكم)حدأحد،

جديد.،حديث

حية.

الذي:الحازي.وخمْنهقدّره:الشيءحزالعربيةوفيقدر.نظر،

اختار.،انتقىخز::العاميةوفيالامورفيينظر

.الحازي

الرؤية.الظهور،.وارتفعظهر:الشيءأحزى.احزاء

.الصولجان،المقلاع،الرمح،بالرمحالطعانالخطار:

حيئ.،حى

خيالة.،الخيل

حيئ.

الحكمة.

الطريق:الخَل.الجلدقشرة،الَحَلْوُوالحُلَاءَة:العربيةوفي.رمل

والفقر.الحاجة:الَخَفةالرملفي

:الحلوبتعنيوقدنبات:الحِلبَاب:العربيةوفي؟فلاح،نجاح

الحليب.كثرة

الحلم.

.التبدلالتغير،:الخُلُوفةمُتغير.،خَالفخِلاف،

خفص.

احِتد.:إحِتَم.الغضب

هيجه:حمْسه.اغضبه:حمسه.الحماقة،الغضب،الندامة



حن
خنا

حسن

حفص

حص

حصلى

خصر

خقق

حرا

خرب

حرب

حرن

حرص

طب

طبه

يبل

يد

يدع

يهب

يحد

يطب

يلله

ينه

وأغضبه.

.لحنونا،لحنّانا،نلحناا،لحنينا

.وطالعليهأتىالدهر:عليهأخنى:العربيةوفي.مكث،خيم

الحصن.

الحصافة..جمعهالثيء:حفص:العربيةوفي.الرضاالرضاء،

شجر.أوقصبمنالبيت:الخصّ:العربيةوفي.السهم

حَصَدَ.

.الزرع،الغصنالأخضرخضار.

حفراًفيهاحفر:الارضفيالسيلخق:العربيةوفي،كتب،نقش

الكتف.رأسفيالنقرة:الحُق.الارضفيالشق:الخقعميقأ

اشتد.:القتالاستمر،الغضبالحرْ،

شيء.بلاوتركهمالهسلبه:الرجلَحَرَب،خربدمر،

الحربة.،السيف

.حرونفهويتقدمولموقف:البغلحَرَنَ،الحمق،الغضب

الجلدتشؤالتيالشجة:والحريصةوالحَارِصةالْحَرْصة.الخندق

النهر.جانب:الخَريص،الذهبحلقة:الخِرصقليلًا.

طيب.

الطيبة.

جَلَبَ.

يد.

دعى.1دعا،،عرف

وهب.

.يوم

وخد.

.اطابجمل،طيّب

وَلَهَ.فعلمنالولوله

زَحَم.،أن،وَنِيَ.وَنَى
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يقد

يرث

يشمن

يشر

يتر

يتر

كبر

كبر

كبرو

كه

كهل

كي

كيم

كيص

كل

كلب

كلمه

-r z

كن
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مخه.اينقيهاستخرج:العظمَنقا:العربيهَوفي.أرضع،رضع:

الصق:الشيء)سص(أسفّالعربيةوفي.جمع.يضيف،أضاف:

قاربه.الأمر:أسصببعضبعضه

.حَرَق،اشْعل،وَقَدَ:

اخضر.اخضر.نباتورق:

.!رَث،يَرث:

أسكن.،أجلس،سكن،جَلس:

،والترابالسهلةالارض:الشَيَلم:العربيةوفيقفار.صحراء،:

صلابتها.علىباقيةفيهايحفرلمارضكل:الشَيَمالتراب:الثِيَام

جهْز.،سفلي!ئ!ر،:

وفَر.،منهاستكثر:المالمناستوثركَثُرَ.وَثرَ،:

بقية.:

اكْبَرَ.كبر،كَبُرَ،:

التجبر.،العظمةالكبرياء،:

الكِبار.:

.هكذا:

فلان.ومعتمدهمسندهم:القومكاهلالعربيةوفي.استطاعقدَر،:

الجانب.منيعأيالكاهلشديد

عندما.حينما،:

كي.:

وحتى.وأيضأ،كيما،:

قيظ.:

:كل.

:كلب.

كلما.واحد،وكل،كل:

كاهن.:

هكذا.:



كنف

كنر
كسف
كعت

كفير
كفر

كرسا
كت

كتب

لب
لبب
لث!
لجر
لهن

لحه

هنا.

هذاونرجح.النونبتشديدكنأوكونالكلمةهذهثلاثييكونقد

وفي.النُصببهينصبأويوضعالذيالمكانومعناهالاخير،

الكنةَ:.البيت.وسترهشيءكلوقاء:الكِنستر.:كنالعربية

.مخدعاوالدار،بابفوقتكونطلَةأوسقيفة

الطائر.جناح،الظل،الجانب،الكنف

الكنار.

فضة.

مسرعاً.انطلق:الرجلُاكعتالعربيةوفيللتو.حالَاَ،،الآن

مزرعة.،قرية

.مستودعات،مخازن

.الكرم

.عرش،كرسي

.شواه:واللحمقشرهءَ:الشيكشا:العربيةوفي.فرم،قطعِ

تشققت.:يدهكَشِئتْ

كتب.

جر.حرفاللام

لا.

قلب.،لب

الصدر.واسعأياللَبَبَرخيهوويقال.البال:الَلَبَب،قلب

الملابس.،اللباس

أسفله.:الجبلجَرَ.الارضمنالوهدةالجرَ:العربيةوفي.قدم

.لذا،لهذا

بزمن.الشرطيةوتقيد،الرطيةمعنىوتفيدلو،

محى.عَر،،غَلَبَلذ،

بمعانيهاالعربيةالَحَى(وهيالملامة،اللوم،العيب،السباب

.المتعددة
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لحم

ليلاوليله

ليش

لمعن

لقح
لقط

لشن
ازما

ماه

مان

مؤ

?X

موكرو

موتا

موت

موت

موتى

محا

محجه

مين

ملا

ملاك

ملاكه

164

:خبز.

لضيق.ا،لثدةا،صلحا:

ليلة.،ليل:

ليس.:

حتى.:

شيء،ادنىيفزعهالذياللاعي.حدته:الجوعولعوةلَعْوه:

الضعيف.

حملت.،اللقاحقبلت:الأنئىلقحتالعربيةوفي.أخذ:

أخذ.،لقط:

.لسان:

ماذا.:

مايه.،مائه:

.ماعون:

ما.:

.موهماء،:

الود.من،e)J?وم،موده:

الكِروة.المهر،،الصداق،الفتاةنَقْذ:

.مشرق:

.:موت

:مات.

.فتاكمرض،الصرع،الجنونمنجنس:الموتة،موتان:

.أزال،مخ،محا:

حاجبها.:الشمسحَجَاَجْدَوّار،،محيط:

.ماء:

ملأ.:

.ملاك:

رسالة.:



مله

ملح

ملك

ملك

ملكة

ملل

ممته

من

من

سجح

معين

معرب

مصر

معن

مقم

مقنو

مرا

مران

مرمه

مرق

مشح

مشح

مشكي

.ءيملىوما،والملخصاتالاقوال:الامالى.كلمة:

ملح.:

مَلِكَ.:

الملك.:

المملكة.:

أملى.،حَذَثَ:

مميت.،ممات:

مِن.:

مَنْ.:

!.صد،مِنع:

سِج!.،حبس:

نع.،معين:

.مغرب:

المصر.وكذلكالشيئينبينالحاجزوهوالماصر:

؟استجاب،فهم،يتمعنى،تمعنى:

.مقام:

.شاةمنأقتُنيما:القِنْيةَ.والقِنوةالقنوةأيقنافعلمن:

.أمُرُوء،سيد:

.سيدة:

.خداع،الطلبالمرام.تهزأ:بهترؤم؟رامفعلمن:

أباد..طعنه:بالرمحِمرقه.مرق:

مَثابَهْ.،عرَش،مقعد:

مَسَحَ.:

المُسْحَة.،المَسُوح:

العربية:فيوالمشكاة،الصنم،التمثال.شكافعلمنتكونقد:

.المصباحعليهاوفيهيوضعماكل

تمثلقصاصاً.أيقودأقتلهفلاناً:الحاكمأمثل.تَدَخلَ،حَكَمَ:

I I a



نبع

نبئ!

نجر

ندب

نهر

نوس

نحش

نخمت

نكه

نمؤ

نسخ

نسك

نفق

نفس

نصب

لص!

نقم

نشا

نضن
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وبينه.افادهالحديث

تركيد.رفعأداة:

أحياءفيهايجرلمارض:المَوَتَانْ:العربيةوفيقطر،بلاد،،أرض:

أحد.بهاينتفعلاالتيالارض:والمَوَاتبعد

نبع.:

نفس.:

ضابط.،موظف:

نَدَبَ.:

نهر.:

.تناول:ناش.حرك،ساق:ناس:العربيةوفي.حرّك،سَرَقَ:

وسِيقَ.فات:ناص

نَذَر.:

.نحاس:

.استراخ،ناخ:

.والجرحبالقتلقهرهالعدوَ:نَكَى:العربيةوفي.نَكَى،ضربة:

.ونمرةنمر:

أبطله.،أزاله:الشيءنسخ:العربيةوفي.ن!خ،ازال،نزع:

الفضة.سائك:الْنُسك:العربيةوفي.سكب،صب:

الدابة:أوالرجلنفق.وقلوفنينفدالشيء:نفقبرز،،خرج:

.جحرهمنخرج:اليربوعنفق.روحهماخرجت

نفس.:

نَصَبَ.:

النصب.:

حفظ.،علىسهرنطر،:

:نقم.

نهض.،ارتفعت:السحابهَنشأت.شبّ:الطفلنشأ.رفع:

.ونسواننساء:نشونجمعها:



نتك

نتن
ساه

سور

سحؤ

سعلى

سفر

سفر

سرس

عبد

عبد

عبد

عبر

عجل

:صسث.نتخ،نتق.

:أعطى.

وشياه.شاة:ساونجمع:

الوتد،،العمامة،الحبل:السِب:العربيةوفي.احاطحاصر،:

الطريق.،الحبل:السَبَبالستر.

ثور.:

.الواديبطنالماء،مجرىالشحر:.ضاحيةمدار،،محيط:

الشط.والثِ!حِر:

والطمأنينة.الوقار:السكينة0وزير،حاكم،والي:

الشيء:سجر.فاضالبحر:سجر:العربيةوفي.أرسل،سلّم:

ارسله.

تسلق.:

العث.،سوسة

مجتمع:الدوابمنالظهرشِسَاء:العربيةوفي)مؤنث(فرس:

الخيل.يسوسالذي:السايس.الركوبموضعوهووسطه

.عاون،سَاعَد:

البهير.الكتابالسِفْر:.كاتب:

الكتابة.:

جهل.بعدوحَرمعقل:سرس:العربيةوفي.الخنث،الخصي:

سر.أمين.يديهفيلماالحافظالكئس:السريس

صنع.،عملعَبَدَ،:

عَبْدُ.:

الثغل.،العمل:

عَبَرَ.:

عِجلُ.:

حتى.:

.الدوامعلى،ذلكمعالعِذَ،:
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علىي

علىد

علىن

علىن

jqA

عور

عور

عزز

عزر

عين

عل

عل

فلو

علب

عله

علي

عليم

علل

عم

عمل

عمل

عم!مص

عنه

عنة
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:عهد.

.ادلعدا،لعددا:

.وعهدهالشيءزمان:والعِذانالعَذان:

توطنه.:البلدعَدَنَزئلها،:الارضعَدَنَ،خَصِبَ:

الجيفأوالماءاوالشيءعلىحاماواستدارالطائر:عافطار،:

.الوقوعيريد

عَورَ.:

تردد.عاَر،:

عَزز.:

نَصَرَ.عَزَرَ،،أعان:

عين.:

على.:

العظيم.الضخمالتيس:العَل:العربيةوفيمُهْرَ.:

فلْو.ذاتكانتالفرسأفلت:

عَفب.واشتد،صَلُبً:عَلِبَ،زحم،ضغط:

يعلو.علا،:

العُفيةَ.،العَلِي:

ولد.،غلام:

تغلل.،توغل،تغلغل،غل:

أزلني.،أبدي:

:مع.

العامة.،الكيرة+الجماعة:العمّ.شعب:

خَدَمَ.،عَمِلَ:

والسرقة.الخيانة:العمْلَةْ:

عَمق.:

.ستجابا،استمع،سمع،وبجا:

.خضوع،ءعَنا،ذُل:



عسر
عقب
عقه

عقر

عقرب
عضق

عشر
عشت

الفاء

فجر

فلح
فلط

فم
فنه

فقح

فقح
فرس

فريس
فرق

فرش

فش

فتح

صبي
صده

:ئسْرُ،وفر،خير.
:عَقْبُ.

السنور.عائلةمنحيوان:الأرضعَنَاقُأو،البينغراب:

بيضةأولالعقر:بيضةالدار.وسطالعَقْرُ:.عاقبة،خَلَصجذر،:

عُقَار.،للدجاج

.عقرب:

عَشِقَ..الخلقعسر:العَسَق.ألح،لصق:عَسِقَ:

.عشرة:

تبصر.،تأملفكر،:

عطف.حرف:

جثة.:

و(شار.اليهذهب:كذاإلىبكلامهفحا.والي:

عَبَدَ.،خَدَمَ:

.دُهِشِ:فَلَطَ.خَفص،فَفت:

فم.:

توخه.دَفدَ،دَارَ،:

أزهى:النباتفقح،عينيهفتحالجرو:فقحالعربيةوفي.فغ:

وأزهر.

مدير.،ضابط:

.مكيال:

.فرستصغيرمكيالنصف:

فَلَقَ.،فَصَلَ،فَرق:

.فرسان،فرسِ:

فش.:

مفتوخ.،فاتح،فَتَحَ:

الظبي.،غزال:

.البوممننوع:الصَدَىَ،بومه:
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صدق

صوله

صلي

صلم

صر

قبل

قبر

قدم
قدمه

قوم

قطين

قطل

قيراه

قل

قلل
قلقله

قمل

ققبة

قرا

قرب

قرين

يةقر

قرق

قضة

راش
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صَدَتَة.،حَق،الرعيةصادقصَدَقَ:

الصوالة.البحر،قاع،قاع:

صلى.:

صالم.والواحد،الرجالمنالشداد:الصَلَمَ.صنم:

الضرر.،ضَرةالضَرْ،:

قابل.بعد،نقيضقبل:

قبر.:

.قدام:

.القِدْم،وقُدامقديم:

نهض.،قام:

القليل،:القَتَيِنْ.جسمهنحل:قتن:العربيةوفي.ضئيلصغير،:

الرقيق.،الضئيل

قَتَلَ.:

ينة.مد،يةقر:

.صوت،قول:

قللَ.،قليل:

لقل.ا،لقلقلةا،لقلةا:

قمل.

حجل.

.قر!،صاخ،نادى

.تقرب،قرتي،قَربَ

.نبالَقُرْا

رعة.مز،يةقر

قَرِق:.خطعه:فلانقرق:العربيةوفيفر.،هَرَب،خَدَع،مَزق

.الناسصغار.الرديءالاصل:القِرْقسار.

.قوس

.راس



رب

ربغ

ربي

ربع

ربع

رجز

روخ

يور

روم

روص

رحبه

رحه

رحصن

ركب

رعه

رعي

4

رشه

رشه

رشم

ش

شاه

لكثير.اءلماا:ببلرا،الرلث،كبير:

بولُةَ.لرُا،لرلًةا:

با.ر:

زلْع.:

ئع.رَا:

رَجَسَ.،والذنبالِإثم،العذابالقذر،والرِجِزْ:الرُجزُ،الحماقة:

جمعالرِدْهَةأيضاً:تعنيوقد،الدوامعلى،الوريثالعهد،ولي:

الرجل:رَدَة.البيتفيمحلأوسع،منهأعظملاالذيالبيت:رَدْه

قومه.ساد

الروخ.:

شَرِب.،شَبِع،وَري:

زاد.:رمىالعربيةوفي.عَفَى،رَفَع:

سار.،مى:

رحيبة.،رِحاب،الرَحْبة،الواسعِ،الرَحْب:

رحِمَ.،شَفِقَ،رَحَمَ:

الرحمن.:

احتج.،أراب،راب،التهمة،التربّب:

المراكيب.،الرِكَاب،الرَكْب:

رَعىَ.:

الراعي.:

أرفه.خفّف،نَفس،رَفَه،رَفَه،ت

الرشغطلب:حكمهفياسترشى:الدربيةوفي.وطالبطلب:

.الرضاعطلب:الفصيلاسترشى.عليه

سبب.،سمحِ:

خَتَم.،إرَتَشَمَ،رَشَم:

التي.،الذي:

.حبوب:
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شال

شاة

شبط

شبه

شبي

شبع

شبع

شبعيم

شبر

شهد

شوب

شوط

شوم

شور

شوره

شوره

شحد

شحلين

شحماأوشحت

شطره

شيبه
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:سأل.

:شاة.

أشبَطَ:.الخمىأيسَبَاطأصابته:سُبطَ.بعشِهداء،خبيثمرض:

.يتحركولموقعضَعُفَ

:سبى.

:السبي.

:شِبِع.

:سبع.

:سبعون،سبعين.

:سَبَرَ،حَغَ،كَسَرَ.

ستنكر.*ا:شجب.ادلسدا:لشجابا،سد،أحكم،حمى:

.قوى،كبير،عظيم:

لشاهد.ا،شهد:

رجع.،عَاد،ثَاب:

.جَرىار،دَ،جَال،شَاط:

رَفَعَ.،جَلَسَ،وَضَعَ:

سور.ار،جد:

.ثورة،بقرة:

النحلخلية:الشورة.المجتنىالعسلالثور:السورنجان؟نبات:

.بحرينبات:الشَوَرِي

شحذ؟.أعدهاأوالهداياأحضر،اهدى:

المساويك.منهتتخذشجر:الاسحلالعربيةوفيجرجير:

لدغ:العقربشحط.ماءَهأكثر:اللبنشحط.خرّبأفسد،:

ذبحه.:الجملشحط.ذرق:الطائر

.مسطرة،مقياس،مكيال:

الشيب؟،أعاد،التحول،تحول:



شله

شلح

شلم

شلم

شم

شم

شم

شمين

شمع

شمش

شنا

شنه

شنه

شعؤ

شعل

شعره

شفه

شقل

شقر

شره

شره

مرالريحطيبالصغيرالتفاحمثلشجرالثَمثُ:العربيةوفي.شوك:

له.شوكلاالطعم

هَدَأ.،امنَ،السلوه:

سَلَحَ.،أرسل:

سَلِمَ.:

وسَلامَهْ.وسَلامسِلْمُ:

إسم.:

.ثوم:

ثم.،هناك:

.سماواتسماء،:

سَمِعَ.:

شصس.:

أبغض.:شنأ،الحربشن،عليهمالغارةشنكره:

السنة.،وسنفعل،النعاس،النوم:

،.سنة.

شَمْعَة..

ثعلب.:

شعير.:

شفة.:

مئقال.،ثقل:

له.المهمةبالقلبالملتصقةالامورالشَقْر:تنكر.خان،كذب:

ماعلىوأطلعتهبأمريأخبرتهأي:ب!ثُقورياللهأغضبت:يقال

الكافر.الئَمقار:.الصريحالكذب:السسُقر.غيرهعناسرَه

عنه:سَرى،عنهزال:عنهسُري.ذهبالهمسرى:سرىمن:

الهم.عنهكشف

المسرًة.السَرًاء،،شَرِهَ،الشره:
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ثره

شرلش

شته

شتو

شتق

توى

تولعه

تل

تنور

تفف

نهاوفي

الأمكنة.

دلني:البيت

:يدعالبيت

عشني:البيت

برجاية

برجثى
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.لسِنورا

.رلجذا،لشرشا

.شرب

.ءلشتاا

سكت.

توى،الطريقضل،هلك:تاهالعربيةوفي.فيضان،سقو!

أماته.:عمرهاللهطوىهلك:المال

فيأتلع.القيء:والطوالعالطلعاء:العربيةوفي.ديداندود،

متطاولأ.عنقهمد:مشيته

تل.

التنور.

يأتَفَأله:قال.تَففَهواحتدغضب:تَفِيءَ:العربيةوفي.ضرب

.وبعداقذرا

أسماءإلىثموالاربابالاشخاصأسماءإلىنعرضالفصلهذاية

يأهداني:دلني+الله:ايل:ال+بيت:بيت:منمركبالاسم

51.وهدأرْشَده:بالعربيةودَئَه.دلنيايلبيتأوهدانىايلبيت

كانواذا.يعرفايلبيتأييعرف:يدع+الله:ايل+بيت:بيت

الاسميكونوالسلمالصلحايالعربيةفيالوداعكمعنىيدعمعنى

سالم.ايلبيت

منعَيًثَنِياللهبيتأيعَيشَنِي:عشني+الله:ال+بيت:بيت

.عاشفعل

.الشرفابن،الجاهابنأيالجاه:وجايةابنبر:منمركباسم

وأالاسدابنالصدر.:الجوشأوالأسدالجواس:جش+ابن:بر

الصدر.ابن



برهلىد

برصر

برركب

هديسعي

زكر

حزال

كلمو

المتع

نبوكدرصر

نوريسس

عترسمك

قرل

هدد.الربابنأيهدد،ابن:

صوتصر:كانتواذا.الصخرةبالكنعانيصورلأنالصخرابن:

بن.الصياحشديدأيصياحصر:معنىيصبحالعربيةفيكما

صياخ.

تعنيوقد،ايلأوهددللربصفةوراكباركب:ركب+ابنبر::

ايل.حوذيبنالاشمويصبحايلحوذيوالمقصودحوذي

عوني.هدد:عوني،عضيدي:يسعي+هددالرباسممنمركب:

ذكير.اوذاكر:

يكونوقد.الله:ايل+النبيالمُتئصر،:حزه:منمركباسم:

الله.نبي:ايلحازي

كريم.ولد:ومعناهالصغرىآسيامنلوفيالاسمأنيظن:

الله::ايل+الكامل،الفاضل،الجيد:الماتع:متعمنمركب:

الله.كمالاواللهكامل

وهو:أصر-كودورينبو-البابلية/الكلدانيةعنمأخوذالاسمهذا:

الكذرُ:العربيةوفي.حامي:كودوري+نبوالرباسممنمركب

الأصْرُ::العربيةوفيالبكر.الولدأصر:+الثديدالحادرالشاب

وأقرابةمنرجلعلىعطفكماأواصر:جمعالآصرةالعهد

البكر.حامينبوالاسمومعنى.معروف

.نوريالث!مس.نوري:نوري+شمس:سس:منمركب:

اللَه.نوراسميشابهوقد.الشمسربشمسمنوالمقصود

رافع.،رفع،داعم،دعم:سمك+عثارأوعثتار:عترمنمركب:

عالي.غتارالاسمومعنى.رفعه:اليءسمكالعربيةوفي

روحويعنيالصغرىآسيةفيشاعتالتيالاسماءمنلوفياسم:

؟الحياة

نادى:قرا:منمركباًاسماًيكونوقد؟لوفياسمأنهالمرجحمن:

للَه.11،ايل:ال+صاخ

Wa



فليسرتجلت

يكتبوالذيفلصرتجلاتالمشهورالاشوريالملكاسم

-)معبد(بكر-وكيلي:راشر--أ-ابيل/افيلتوكولتي:بالاشوري

سماشررافاصر.ولد:عيل:وافيل.وكلفعلمنوتوكولتيأِشبِررا

لورا

انحت

رشفارق

شمينبعل

زرفنت

51كد

لص

ملقرت

ملش

مردك
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:بابلأراسماءا

الكلمةهذهتعنيوقد.الكنعانيينعندالاربابرئيسهوايلالرب:

فقط.الله

يكونوقد.هددالربير:-ميلو-إ-المسماريبالخطويكتب:

هدد.أسماءمن

الربةالمقصوديكونوقد.أكبدةغيرقراءته:آراميةغيرربةاسم:

الايرانية.الناهيتا

بعد(.فيما)انظررشفالرب:ورشفغامضةأرقكلمة:

هدد.للربصفةالكلمةهذهتكونوقد.السمواتسيد:

الأوحد.يكونوقد.الاراميينعندالاهمالربهوهددالرب:

.مردوكالربزوجةوهي.الفضةلمعانصرفانيتو:الأكاديةوفي:

معروفة.غيرربة:

مغلق.مسدوداصو:-لا:بالأكاديةوتكتبنرجالزوجةربة:

وصور.صيداأربابأكبروهوالقرية)ملك(:

.هامغيروبالتاليمعروفغيررب:

وفي.دوكابن:دوكمار-:ويكتب.مردوكالشهيرالبابليالرب:

الثصس.ربعجل:اتوك-امارالسومرية

ربويعتبرصرفايتو.وزوجتهمردوكابنوهو.المعروفنبوالرب:

الكتابة.

نانا.القمرربزوجة،نينجال،نينكالالمعروفةالسومريةالربة:

.معروفغيررباسم:



النور.ربنورأونورا:نر

النهرين.بلادفيمعروفرب:نرجال

.السومرينوسكوالربوهو:نشك

والمقصودسبعتهمأوالسبعةسبعتو:الاكاديةللكلمةتحريف:سبت

.نجومالسبعةمجموعة

ربوهووالآشوريينوالبابليينالأكاديينعندالاربابارفعمن:سن

القمر.

.رباسميكونوقد.هددوأيضاًالرببعلالربصفاتمنعليان:.علين

هدد.أوايلصفاتمنوهو.ايلحوذي:ايلراكب:الركب

الأوبيهَ.ربيعتبرشهير.كنعانيرب:رشف

القمر.اله:شهر

الشهير.الشمساله:شمش

:نلمكااسماءأ

ادم

راناز

افش

ارنة

--L q.

اشر

الاجاريتية.كرتقصةفيأدماسموردوقد.موقعهاتحديديصعب

الثرقيوالجنوبالشرقإلىكم)02(حوالي،دامتلتكونوقد

الشغور.جسر-ادلببدامابلدةأو.النعمانمعرةمن

تل:وسيكان،حلفتل:جوزنمعذكرهاوردوقد.الموقعمجهولة

أزرانتكونانويجب.العينراسمدينةبجواروكلتاهما.الفخيرية

بقربهما.

سراقب؟قربافستل

السفيرةمنالغربيالث!مالإلى،عرانتلوهي.عرنةتكونوقد

حلب.قرب

واعزاز.حلببينرفعتتلأنهايظن

وهي،العراقفيالدجلةعلى،الآشوريينعاصمةآشور،مدينة

حاليأ.شرقاطقلعة
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ببل

بز

ديننأوبينن

لابيت

صللبيت

بقعة

جرجم

أجوشيببت

دمضق

حزز

حزرك

حلب

حمه

كتك

لبكه

لبنن

لعش

مبله

ارمد

IVA

ايل.باب:الشهيرةالبابليةالعاصمةبابل

الفراتأعاليفيبلادتكونوقدمشوهلانهمؤكدةغيرالاسمقراءة

حلب.شرقيكم)25(ضنةأبوتلتكونوقد

غربيكم)03(حواليلاهابيتهيانهاويظن.ايلبيتأي

حلب.

إلى،ساروجسهلفيوتقع،أصاليبيتالآشوربةالنصوصفي

.العربعينمنطقةفي)خناتعطاشأرسلانقريةمنالشمال

.البقاع

جبالمنالشمالالىالممتدةالاراضي،جرجممنطقةتشمل

المالية.والثفوروكياوكبدكيليكيةبينالأمانوس

بها.عُزف.أشبي!بيتأو

دمشق.

الحالية.اعزازبلدة

تلهيأنهاونرجح.العبريةوخدركالاَشوريةختاريكاتكونوقد

سراقب.منالشمالإلىاض

حلب.

.حماة

بها.عْرث

الحالى،أحمروتل،الأراسيةبرسيبتلمدينةهيأنهاالمرجحمن

الساجوربه.مصبقبالة،الفراتلنهراليسرىالضفهَعلى

مجهولة.

.لبان

بها.غرف

الغربيالشمالإلىكم)25(حوالي،نُثلبلدةأوقريةانهايرجح

حلب.من

وعلى،عفرينبلدةجنوبيكم()5حوالي،داراعينتلتكونقد



مزه

مرب

سكن

عمق

عرعرو

قوه

رقو

شمال

شرن

توام

ايمتل

عفرين.نهر

منالشرقيالشمالإلىكم)21(حوالي،مزانانهاعلىعُرفت

.السفيرةبلدةمنالشرقالى(،كم)8حواليميزانتلأو.حلب

الشرقيالشمالإلى،الاعلىالفراتحوضفيميليد،منطقةوهي

جرجم.من

اسمأو،منطقةأومدينةتعنيفقد.الكلمةهذههويةتحديديمعب

.الئمامبلادشماليفيفهي،منطقةأومقاطعةكانتواذاعلم

موقعها.تحديديصعب

حلب.بجوارالمعروفةالنيرببلدة

العين.رأصلأجنوبيالفخريةتل.سيكاني

انقي.اسمهاويكتبالعمقسهلوهي

آرافيهيعروتكونالحالةهذهوفيعرو.بقرأوقد.موهالاسم

.حماة

.الصغرىبآسياأضنةمنطقةفي،كيليكيةفيقوى

واذارقوالاسمقرأنالوفيماالرقةمدينةهيتكونوقد.مشوهالاسم

حوضفيطرابلسمنالشمالإلىعرقا،بلدةهيتكونعرقوقراناه

الجنوبي.الكبيرالنهر

بها.عرف

رفعت،تلمنالثرقيالشمالإلى،صورانقريةانهاونرجح

الذهب.واديحوضفياعزازمنوالشرق

أثارب.منالثرقيالشمالإلىالتويمقريةانهانرجح

..الجبولبلدةمنالشرقإلىتايمتلوهي.تلايمأو
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الرابعالباب

الآراميةالفنون





عامةملاحظات-اولاَ

تعرضوحينما.الآراميةالحضارةلاقتهكالذياهمالأ،حضارةتلقلم

واكتفوا،فنونهمفيالخوضقصد،غيراوقصدعنتجنبوأ،للاراميينالباحثون

عدادفيادرجقد،الآراميالنحتفنانبل،وحسبهذالي!.اليهابالاشارة

الآراميالنحتفنصنفمنوآخر.الجدبدالحثيالعصرفي،الحثيالنحتفن

)فَنّفريدالاستاذكانالمتأخر،أوالحديثالعصرفيالحثيالنحتفنضمن

الشامبلادفيالآرامية،المنحوتاتجميعدراستهشملتالذي12(،اورتمانإ)ْ

جنوبيوفيالبلادتلكفي،الحثيةالاماراتومنحوتات،والجزيرة،الشمالية

فيالنحت))فنكتابهفي.افردالذياكوركال!،"اكرموحتى.الاناضولهضبة

الذيالنهجيخالفلم،الآراميللفنونصفصفحتينالمتأخع(،الحثيالعصر

المتأخر.الحثيالفنمعالآراميالنحتفنفدرس)126(.قبلهمنالباحثونسلكه

معايضأهوادرجفقد،العمارةفنمجالفياما.النحتفنمجالفيهذا

القيمكتابهنامان"،رودولف9الاستاذكتبوحينماالمتأخر.العصرفيالحثية

وضح((،الحثيالعصرنهايةوحتىالبدايةمنذالصغرىآسيافي))العمارةوالهام

والخصائص،والاناضولسورية،المتجاورينالاقليمينبينالمتبادلةالتأثيرات

،العمارةفنونفيفصلحينماولكنهالآخر.عنوتميزه،اقليمكلبهايتمتعالتي

خلال،سوريةشماليفيالعمرانيالشاطنسبالجديد،الحثيالعصرخلال

تمييز.دونما.)127(والآراميينالحثيينإلى.م.قالأولالالفمنالأولالنصف

الفنمعالآراميالفنصنفواالذينالعلماءمنالطائفةهذهجانبوإلى

شماليفي)الفنمصطلحتفضلاخرىطائفةتوجدالمتاخر،العصرفيالحثي

عرقية.متاهاتفيتدخللاحتى،المصطلحاتمنغيرهعلى(سورية

للفوارقاهميةايةيعطيولا،والحثيةالآراميةالفنونيشملهذاومصطلحهم

.Orthmann,055 cit125(.ول(

(.)9491(126 .A Akurgal, SpathethitischeBildkunst)

)5591(.(127 .R Naumann, ArchitekturKleinasiens)
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لنيلاعددتها،خاصةدراسةفيالعمونيالنحتفنتطورعرضتوحينما.بينها

امامالباحثينووضعتفيها،رأيوبينتالآراء،هذهناتثت،الدكتوراهدرجة

مبتدئين:التاليةالصفحاتعلىسندرسهالذي)128(،الآراميللفنالاساسيةالمعالم

التشكيلية.والفنغ،النحتبفنثمالعمارةبفن

العمارة-ثانياً

آخرهو،الآراميالعصرانوهي،هامةناحيةإلىاشيرأناحبالبدء،في

الهلالبلادفيالسلطةعلىتوالتالتي،القبائلممالكعصورسلسلةفيعصر

.)912(..مقالأولالالفمنتصفوحتى،الثالثالالفمطلعمنذ،الخصيب

الاخمينيين.ايديفي،الكنانةارضوحتى،العربيالمث!رقسقطحيث

احتلالبعدهجاءالذي،الاجنبيللاحتلال،مرةولأولباكملها،البلادوخضعت

الخضوعداموقد.البيزنطي/الرومانيثم،اليونانيالاحتلالهوآخراجنبي

يأ،الاسلاميةالعربيةالفتوحاتبدءحتى.م.ق535عاممنذالاجنبيللاحتلال

.عام0021يقاربما

وا.ثمشقفيكماالآراميةالعواصمفوقالبناءتوالىالفترةهذهوخلال---

)تلبرسيب"و"تلطاش()ارسلانو"خداتوا"حلف(،)تل""جوزن!هُجرت

مثل:الاسبقكالعواصمنهائياً،معالمهاتطمسفلم()زنشرليو"شمال"أحَمع

الغ،...(شمرة)رأسو"اجاريت"حريرى()تل"و"ماري(مرديخ)تلايبلا"))

....القصوروجوانبوالاسوار،%لبواباتمثلظاهغاوابدهامنأجزاءبقيتبل

الماضي.القرننهايةمنذ!الباحثينانظاراليهافلفتت،الخ

الآرامية،العواصمفيالعملبدأتقد،المنقبينمعاولان،يقالوالجق

منكثيراًتحرروأنخباياهاعلىتكشفانواستطاعتالآثار،علمفجربزوغمع

(128-.A Abou Assaf, Untersuchungen zur Ammoritischen Rundbildkunst,)9791( in UgaritFor)
..647..schung,Band ,12 P

.4-اص(،)8791سوريةديالقديصةالآثار:عسافأبوعلي()912
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.الركامتحتمنالمعماريةاوابدها

قصورانهانلاحظ،الآنحتىالمكتشفةالمعماريةالاوابدإلىنظرناواذا

.معابد!وليست

فينذكرهماوأول.ذلكفيالاسباباستقصاءإلىالملاحظةهذهوتدعونا

يكشفلم،اثريةتنقيباتفيهاجرتالتي،الاَراميةالمدنانهوالصدد،هذا

المرجحومن.منهامساحاتتغطي،والردميات،الانقاضتزاللابل.كلهاعليها

دينية.مبانيطبقاتهافيتكونان

عنتتحدثلم،الاَراميةالكتاباتفان،اخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا

نعرفهماوكلمثلَاَ.المعاصرةالآشوريةالكتاباتتحدثتكما،عبادةهياكلبناء

و"ازران""جوزن"ملك"،يسعي"هددالاَراميالملكان،المجالهذافي

كثيرعلىنقشقداسمهان،تمثالهعلىالمسطرةالكتابةفيذكر"،و"سيكاني

سفروفي13(أ)ْ"سيكانيمدينةهدد(فيالربهيعَلأو)معبدهدد""بيتادواتمن

ايضاً."هدد"للرببيتدمشقفيكانانهذكر518:الاصحاح.الملوك

للربالمعابدبنواقد،الآراميينان،نقولاننستطيع،كلههذاومن

"برهدد":مثل،بهملوكهماسماءوارتبطت،قدسؤالذيَالوحيد،ربهم."هدد"

الخ.00"جوزن"0ملوكمن"يسعيو"هدد،دمشؤملوكمنعزر"و"هدد

آلمعبدأ،القولنستطيع؟الآراميالمعبدشكلهوماوالاَن

اولهما:الشامبلادفيعريقينحضاريينتقليدينامتزاجعننثأانما،الاَرامي

العالي!البيت)أيحيلاني/عيلانيبيتوالثاني،الاموري/الكنعانيالمعبد

الآرامىِ.

محرابيمدخلله،الشكلمستطيلبسيطبناء،الكنعانيالهيكلأووالمعبد!

فهوجانبيتينوشرقين،درجلصالح،الوراءإلىالواجهةجدارعنيتراجعبابهلأن

فيهالذيالمصلىثم،الشكلمستطيلةاماميةقاعةالبابويليالجدار.فيغائر

والجدير.الذبائححوضفيهيكونوقد.والسدةالمحرابالصدرانيالجدارعند

العالي/البيتاماواح!)131(0محورعلىوالمحراب،الابوابانبالذكر

85.-35ص،()328291ا!د،الوريةالعرليةالأثريةالحولياتمجلة(ابم.)

03(131..P Matthiae, Ebla an Empire Rediseoverd,)8191(Fig)
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مدخلمنيتألففهو.خاصةبصفاتتمتازالتيالعمائر،مننوعفهو،""حيلاني

القاعةثم،مستطيلةاماميةقاعةتليه.اعمدةعلىساكفهيرفعٍ،وعالعميقواسع

منالحجراتبهاوتحيط،متحركأو،ثابتموقدوفيها،ايضاالمستطيلةالرئيسية

للقاعةالعرضضلعياحدعندالدرجببيتنجدماوغالباً،الثلاثجوانبها

حجراتباضافة،توسيعهيصحلا،مرتفعمغلقبناء،كلههذابعدوهو.الامامية

بشعأ.منظرهفيصبح،بهتلتصقادرانوكأنهاوستبدو،المخططستشؤلأنها،اليه

نانستطيع،العاليوالبيتالكنعانيللمعبدالموجزالوصفهذاوبعدص

الاسلوبينهذينبينالزواجعننشأالذيالآراميالصبدشكلعننتساءل

جديدنمطفيالآراميوالاسلوب،الاموري/الكنعانيالاسلوب:المعماريين

يلي:فيمااليهسنتعرفوالذيحديثاً،المكتشفداراجمنمعبدفيالجديدالوليدويتمثل

3*)38الشكلمستطيلالهيكل Yالرقي.الجنوبنحومدخلهيتجه(،م

صغيرةبازلتيةواخرى،جصية/كلسيةكبيرةحجريةبلوحاتمبلطةباحةتتقدمه

الابيض،اللونيغلبالذي،الجميلكالبساطلبدتتامةانهاولوأ(-)مخطط

وبجانبها،وعميقةجيداً،مطويةماءبئرالثرقيةزاويتهاوفي.الاسوداللونعلى

وقدالعباد،نتمثلانعلىيساعدناوهذا.الجصي/الكلسيالحجرمنحوض

الوضوءوبعد.الهيكلحرميدخلواانقبل،بالحوضوتوضواالبئربماءاغتسلوا

والعميقالبهيرالجميلالمحرابيالمدخلإلىليصلوا.الجميلةالباحةيعبرون

-(.ا-)صورة

الباحةالايسر،جناحهالامنهيبقلم،عريضخارجيدرجويربط

اشكالعليهاونقثت،البازلتيالحجرمنصنعتدرجاتمنويتألف،بالمدخل

الجناحانيصعدبينما،العتبتينإلىالاوسطالدرجويصعدالضفائر.تشبه

عمودانارتكز،كبيرتانبازلتيتانقاعدتانفيهماجميبينشرفتينإلىالجانبيان

-(.2-)صورةالخشبيالساكففحملواعليهما،خشبيان

Jالدرجويلي Iنقشت،الجيري/الكلسيالحجرمنكبيرتانعتبتان،وسط

)صورةاليسرىالقدمصورة،الثانيةوعلىبشريتينقدمينصورةالأولىعلى

.)-3-

جميلةمعماريةعناصر،والعتبات،والدرجالباحةانفيشكمنوما
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:1()مخطط

داراعينمعبد

فالدرج.النظمالمحكمةالقلادةالواجهةفيجميلةحبةإلاليستولكنها،ومعبرة

اسدان،جانبكلمنوخلفهماطائر.وجناحيامرأةبرأساسدانيحرسه

وإن.للهيكلزأئركليرقبوجميعهاايىر.ونحواليمشنحويلتفتان،متقابلان

وقد.وجمالروعةمنلهاكانماتعكسانهاإلا،مشوهةالآناللوحاتهذهكانت

عليهاولقوم،المترينارتفاعهايبلغالتي،الجانبيةالاسودمننسقتحتاصطفت

-(.ا-)صورةألمتهدماللبنيالجدار

وقعالناظرنفسفيولها،المعبرةالمختلفةبالمشاهدالواجهةوتحفل
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القاعةنصلحتى،شامخشببرجينالمحاطالمدخلنعبرانماولكن.خاص

المتنوعة.الزخرفيةالعناصرذات،الامامية

6)16الشكلمستطيلةوهي X،)الحرمأو،المصلىوبينبينهايصلم

التي،مثيلاتهامعتنسجمالضفائر،تشبهباشكالمزينةبازلتيةدرجاتهفاخر،درج

النعلة،فوق.الارضيةفوقسم06مقدارترتقعالتي،السوداءالبازلتيةالنعلةتزين

وأالجبلرباشكالعليهاايضاً،بازلتيةبلاطاتتوجد،الجانبينالجدارينوفي

وأالمصلىمعالمشتركجدارهاوفيفوقهاأما.بارزةعوارضبينهاتفصلضفائر،

باللبنالمبنىالحائطتحمل،الرئيسيةالواجهةفيكالتياسودفتنتصب،الحرم

-(.4-)صورة

الذي،الدرجبيتإلىومنه،الايمنالبرجإلىندخل،القاعةهذهومن

،الدرجصعدناماواذا-(.ا-)مخططالشرقيالشماليالقاعةبجداريلتصق

عليهاونمَش،وبرجاناسدانبهايحيط.الكلسيالحجرمنكبيرةعتبةإلىنصل

الثلاثالعتباتعلىالاقدامرسمنقشانوالواقع.لانسانالمنىالقدارسم

ليستفهيالمعبد.هذافيالييمةالمشاهداغرباحدهوللمعبد،المتطلية

التكهنالممكنمنولكنتحديدها،علينايصعب،دلالةلهابلرْخرفياً،عنصراً

نأالمتعبدإلىيشير،الأولىالعتبةعلىمتجاورتينقدمينوجودإنبمغزاها.

بالقدميخطوذلكوبعد،معينةتسابيحوأتل،الأولىالعتبةعلىوتمهلقف

وأالحرمليدخل،الدرجويصعد،الاَماميةالقاعةيعبرثم،الامامإلىاليسرى

اليمنى.بالقدمالمصلى

الهيكل.إلىالدخولآدابإلى،ويرشدهالمتعبديهدي،الاقداموجوداذن

عنبدلاًالجزءبوساطةالربإلىالرمزمثل،أخرىدلالةأو،فائدةلهماتكونوقد

الخ.....الكل

الرئيسي.كالباب،يقفلولايغلقلاوالمصلىالاماميةالقاعةبينوالباب

إلىالدخولترتيببل،الاماميةوالقاعةالمصلىبينالفصليعنيلافوجوده

،هواهعلىطريقهيتابعانلهليس،الرئيسيِالبابالمتعبديعبرفحين.المصلى

المصلىمنالناسخروجأو،دورهمنتظراَ،القاعةهذهفييتريثانعليهبل

الخ.....أو.
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تعلقتعكسوجميعها.الاقداملغرضمماثلًاغرضأيؤديالباباذن

وتعلقهمحبهمعلىوتدل،قدسيتهعلىالحفاظفيالمعبد،علىالقائمين

،السكانأيديبهوعبثتوالدمار،الخرابالمصلىاصابلقدالامور.بضوابط

وجمال،بنائهوحسن،تقسيمهكيفيةعلىتشهدعناصرفيهلازالتذلكومع

فوقهاوتوضع،المحرابيتقدمهاالتيللسدةتقريبأالاخيرئلئهخصصلقد.زخرفه

نقش،بازلتيةنعلةحائطهتزينكانت\.للمصلينفظلالباقيالقسماما.التماثيل

ثممزخرفةلوحاتوتعلوهاالضفائر،تشبهالتي،الرشيقةالاشكالمنزوجعليها

اللبني.الجدار

بنائهبعداحيطقدالمعبد،هذاانإلى،الآنحتىالمتوفرةالدلائلوتشير

المجاورةالارضفوقالرواقويرتفع.-(ا-)مخططفيهقسماشهريعتبر،برواق

المزينةالبازلتيةاللوحاتمنكبيربعدد،صفحتهغطيتوقد،أم07،مقدار

صنعتوقد.اليمينأواليسار،نحوتلتفتالتي،الهولوابيالاسودباشكال

فيآية،التماثيلهذهوتعتبر.الهولابيتمائيلمناثنانأواسدانيتقابلبحيث

والآخر،الجنوبيةالزاويةعندأحد!ا،مدخلانللرواقوكان.والابداعالاتقان

وتخرببعد،فيماالجنوبيةالزاويةعندالذيسدوقد.للمعبدالشرقيةالزاويةعند

لهكانت،المجاورةالارضفوقمرتفعالرواقانوبما.الشرقيةالزاويةعندالذي

تكسرالبازلتحجرمنانصابالرواقفيواقيمت.بمةمهاتبقلمادراج

مشاهدعليهاونقشت،متقابلةخعلت،نصباًثلاثينكانعددهاانويبدو.معظمها

يقفأوثوراًيقودورجل،العرشعلىيجلسوملك،نخيلاشجار:منهامختلفة

الخ.....لوحده

كعمدامتار،الئلاثةعلىارتفاعهازادالتي،الانصاباستخدمتلقد

سقفمنارتفاعاًاقلسقفهوكان،خارجيجدارلهيكنلمالذي،الرواقلسقف

-(.2-)مخططالمعبد

لرببنيالذيالمعبد،هذافياوجهاالآراميةالبناءهندسةبلغتلقد

فوقالحربيبالزيرسمها،علىعثرناالتيعئشار،للربةبنيولعلهاسمهنجهل

والواقع.الاماميةللقاعةالغربيةالزاويةقربمقلوبةاكتث!فت،جميلةبازلتيةلوحة

فيهوما،الآنحتىاسمها،نعرفلا،مدينةانقاضفوق،الشامخالمعبدهذاان
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جرىقد،البازلتيةالاحجارعلىالمنقوشةبالاشكالالتزولقفيالافراطمن

اثراروع،بحقوليكونالعريقةالمعماريةالتقاليدبينليجمع،واثاؤه،تصحيحه

البناء.صناعةفيمعروف

فان،ببعضبعضهمااسلوبينامتزاجمننثأقدالمعبدهذاكان!إن

حيلاني/هيلاني))بيتبالمعروفالبناءمخططوفقبنيتقد،الآراميةالقصور

بلادفيالكنعانيةبالقصورقي!مااذاصغير،قصروهو((.العاليالبيتأي

والغرفالقاعاتعشراتمنتتألفكانتالتيالآشوريةالقصورأو،الشام

قصورعلىالآشوريوناطلقهاسمعيلاني/حيلانيوبيت.الخ...والمخادع

عنمتميزةكانتالتي(،الثامبلادشماليفيالآرامية)الممالكختيبلاد

الجزثيات.ببعضومختلفة،العامالثحكلفيمتشابهةكانتوالتي)132(.قصورهم

حلف(،)تل""جوزنفيالقصرالمعبدالىنعرضالفصوربناءبأسلوبنلموحتى

:()زنشرلي""شمالمدينةوتصور

بمدينة..مالعاشرقالقرنفي-3-()مخططالقصرالمعبدشيدلقد

بنيتوقد.الارضسطحفوقام55،-امنترتفع،مصطبةعلىجوزن"9

امامالمصطبةوتمتد.مكعبمترالفعشرستةحجمهبلغالذي،باللبن

يتهكبير،طائرعليهيحط،مرتفعوعمود،ومذبح،درجفيهاوكان،المدخل

ثلاثةعلىالخشبيالساكف،قبالتهارتفعوقد،البازلتيالحجرمنمصنوعالنسر،

يتراجعالذيالمدخلعرضويبلغ.ولبوةوثور،اسد،فوقتقفاربابانصاب

الهوللابىِتمثالانويشكل،ستةوارتفاعهامتار،عشرة،بهالمحيطينالبرجينعن

متعددةاشكال،عليهامنقوش،وكلسيةبازلتيةحجريةلوحاتتزينهكما،دعامتيه

الخ....المجنحةوالشمس،ايلصيدمنظر:مئل

القاعةإلىنصل،يديعةبزخارفالمزين،العميقالمدخلهذاعبوروبعد

كانالتي(م5008*36)750الرئيسيةالقاعةإلىثم(،م5*36)750الامامية

القاعةمدخلعرضويبلغ.عجلاتعلىيحركالبرونز،منمصنوعموقدفيها

بالقاعتينالصغيرةالحجراتتحيط.المنقوشةباللوحاتمزيناًوكاز،م4الرئيسية

(132 .B Meisner and .D Opitz1 5 tudien zum Bit Hilani im Nordpalast Assurbanaplis zuNinive)
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المدعمةالماليةالواجهةزاويتيأصمّانكبيرانبرجانويدعم،جوانبثلاثةمن

-06منا!تفاعهايتراوح.لوحة024منتتألف،بنعلةوالمزينة،بارزةبعضادات

.الحمرةإلىضاربة،جيريةلوحةتليها،بازلتيةلوحة:بالتناوبصفت.سم08

حيوانمنمركبةكائنات،حيوانيةاشكال:مثلمتنوعةزخارفعليهانقشتوقد

الخ.....موسيقيةآلاتعلىتدقوحيوانات،وانسان

الاربابةتماثيلفيها،ماواغرب،والنقوشبالزخارفحافلةالآبدةوهذه

المدخلساكفويحملون،لبوةفوقتقفوربةوأسد،ثورفوقيقفانربان

فقطلير،المدخلفيالتماثيلونصبوا،المألوفالبناؤونتجاوزلقد.الخشبي

القاعةفيالبرونزيالمنقلوجودأما،القدشةصفةالبناءعلىليضفوابل،ليزينوه

فيه.السكنعلىفدليل،الرئيسية

الآرامي،العمرانفنعلىنتعرفان،وحدهالقصرهذاخلالمنلناوليس

وغيرها،)زنشرلي("شمال"مدينةكقصوراخرىابنيةإلىنعرضانعلينابل

قواعدهتتبدىوحتى،ذلكقبلولكن.متعددةمناطقفياحوالهعلىلنتعرف

ذاتها.الآراميينبلادفيالآشوريةالعمارةمعمقارنمَهمنلابد،وخصائصه

طاش()ارسلان"خداتو"مدينتيإلىغربأننتقلالخابورعلى""جوزنفمن

،للفراتاليسرىالضفةعلى،أحمع)تل"برسيبو"تلساجور،سهلوسطفي

حولها،القوية"عديني"بيتمملكةعاصمة"جرابلس"،جنوبيكم02حوالي

آشورية،ولايةمقرإلى856عام(.م.ق824-)858الثالثاسلمانصر"

فيالاَراميةالمدنكافةاليهاوضمسلمانصرا،حصن)-كارسلمانصر"))واسماها

.وي!خداتو(1""صرينمثل،المنطقةتلك

مدىوتعكس،الاَشوريبالفنمتأثرة،المنطقةهذهفيالمكَتشفةروالآْ

القصرِاننرىهنا،يهمناالذي،العمارةمجالففي.الفنينهذينبينالهوة

جرياَ.الداخليةالباحاتتتوسطها،اجنحةمنيتألف،خداتوفيالمكتشف

باحةمنيتألفالأولفالجناح-(.4-)مخططالقديمةالكنعانيةالتقاليدعلى

الكبيرةالاستقبالوقاعة،أجنابثلاثةمنالصغيرةالغرفبهاتحيطداخليةسماوية

الشمالوإلى،سماويةباحةالسكنيالثانيالجناحويتوسط.الرابعالجانبمن

الذي،الثالثالجناحيقومالشرقوإلى،السكنوكرف،الاستقبالقاعةمنها،

391



!!!أ
يم

56؟"هارللا،اءلأ)!بما+

تيه!غاا!ااي
11(لم،!3
ادأشت

لأءلأْق!طوص

!؟ا:خ،يآ؟لي
ي11

دث!!"ا،!

صه!-؟.:ح!-،كأ

كئيُأ!و

.!ي!!كأنم

Ai

؟َ-!.أٍ

ب!



.المستودعاتطابععليهايغلبحجراتيضم

كافية،جوزنقصرومخططالقصر،هذامخططعلىنلقيهاواحدةونظرة

الآشوريالعمارةفنوبين،القصرينهذينبينالاختلافعنلنالتكشف

فيالسببهي،الاَراميالقصرووظيفة،الآشوريالقصروظيفةولعل.والآرامي

معيتناسبانيجبلذا،ومسكنهالحاكممقرالآشوريفالقصر.الاختلافهذا

القصر،عنهايعبرانيجبآشور،لدولةالسياسيةوالمكانة.وفتوحاتهاالدولةعظمة

ومسكنه،ايضأالحاكممقرالاَراميوالقصر.المتعددةالاجنحةذوالكبيرالقصر

ومساحات،جماصمتهالايملكلاوحاكمها،صغيرةالأراميةالمملكةلأنصغيروهو

بقوته،،بوحدانيتهبل،بحجمهليست،الآراميالقصروقيمةحولها.!غيرة

علىالامانةمنتهىفي،الزخرفيةوالمواضيعالاشكالابسطواظهار،ومتانته

بينالوحيدالمشتركالشيءولعلَ.جدرانهقواعدتكسوالتي،الكثيرةاللوحات

الآشوريالقصرتزينكانتالتيالمزوقةاللوحاتهووالآراميالآشوريالقصر

عنايضاًيعبر،المشتركالشيءهذاان.الخارجمنالآراميوالقصر،الداخلمن

لاعمالرصد،الآشوريةاللوحاتفمواضغ.سنرىكمامتباعدينفنيينعالمين

ذلك.غيروالإرامية،الملك

،"آشور"منالقريبة!"جوزنفيالقصع)المعبدالغربيالقصروصفنالقد

نارأينا،ذلكمنالنقيضوعلى.الآشوريةالقصورانماطعلىيُث!يدلمانهورأينا

هناومن.الآشوريالنمطعلىبنيقد،الآراميةالمنطقةقلبفيخداتوأ9قصر

بعضهم،بمبتكراتيتأثروالم،والآراميينالآشوريينانكيفنؤكد،انْنستطيع

)دينية،مختلفةموانعاقامتالتيالغزواتطريقعنكان،بينهمالاتصاللأن

امثلة،منيخلوالأمرلاذلكومع.والثقافاتالافكارتبادلدونحالت،(سياسية

.سنرىكمابينهممتبادلةتاثيراتوجودعلىتدل

والحثيةالآراميةالممالكبينالعلاقاتكانت،ذلكمنالنقيضوعلى

حسنةالخ..مرعشأ.U"،كوتزيشي"سكjإجرجميقإ،:مثلالمعاصرة

"بيتطرازمنالمدنهذهفيالقصورتكنلمذلكومع،الغالبعلى

إلىسوريةشمالفيالعمرانيالنشاطينسبكيفنستغربلذلكإ)-ا(.هيلاني

378-345(133..R Naumann, op. cit.)P
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آرامي،نمطهو(حيلانيبيت)="العالي"البيتانونقول!والحثيين؟الآراميين

.اخرىمناطقفيلانتشر،ذلكُغيركانولو

الآشوريالعمارةفنبينالمقارنةمجالفيشيءكلهذافليم!وبعد

م!غرضنااناذ،يتسعهناالمجاللوانالمزيدتقديمبامكانناوكان،والآرامي

الآشوريةبالمدرسةتتأئرلم،آراميةعمارةمدرسةوجودلتوكيدفقطكان،اعلاهقلناه

تجاورهمارغم،ضيقةحدودفيإلا،بالآراميةالآشوريةالمدرسةتتأثرلممئلما

عسكرية.كانتبينهمالعلاقاتطبيعةلأنذلك

نحن.الآراميةالعمارةلفنالعامةالطوابععنالصورةاتمامنستطيعوحتى

مدينةفيوخاصة،الشامبلادفيالآراميينتصورمننماذجدراسةإلىبحاجة

يلي:فيمالهانعرضمبانيعدةعلىفيهاالاثريةالتنقيباتكشفتالتي،""شمال

الملكإلىين!سبوالذي،ط(=J)الابجديبالحرفالموصوفالبناءكان

مشابهاًيكنلمولكنه،""جوزنفيالمعبدللقصرتقريبأمعاصراً()كلامؤ"كلمو!

اجنحة:ثلاثةويضم(،)اللالخ"عطشانة"تلقصورنمطعلىشيدبل،له

الجناحيتألف-(.5-)مخططالمؤونةوجناح،السكني/والداخليالرسمي

كانت.(م8*6،25*)25متتاليتينكبيرتينقاعتينمنجوزنفيكماالرسمي

الرئيسيالمدخلوفيها،الصغرىهي،حجرتينإلىبعدفيماقسمتالتي،الأولى

فكان،الكبرىالقاعةفيأما.دعامتانساكفهويحمل،م8عرضهيبلغالذي

الداخلي/الجناحضم.جوزنفيكما،المتحركالموقدوليس،الثابتالموقد

المؤونةجناحضمبينما،والاستحمام،للنوممخصصةغرفتسع،السكني

منيتألفانكاناالاخيرينالجناحينهذينانالمرجحومن.كبيرتينحجرتين

الطابقين.بارتفاعواحداً،طابقاً،الأولالجناحضمبينما،طابقين

بهوألحق،السكنإلىبأكملهالقصرتحول،متأخرةزمنيةحقبةمرّوعلى

-(.6-ك()مخطط=ك!)بالحرفاليهيشار،العاليالبيتنمطعلىجديد،بناء

،درجاتثمانيمنمؤلفكبير،خارجيدرجبواسطةالاماميةالقاعةإلىنصعد

.اقساماربعةالى،دعاماتثلاثبواسطةالمقسم،يضالعرالمدخلإلىوينتهي

اضيفوتد.الموقدتضمالتيالاستقبالقاعةأو،الرئيسيةالقاعةالقاعةهذهوتلي

غيرصغيرةمصطبةالقاعةهذهفيكان،المكانتوفرلعدم،فقطواحدةحجرةاليها
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كرسيعليهاليوضعأعدتالموقد،خلفالعرضانيبالجدارتلتصق،مرتفعة

مكسوةكانتحيطانهاانعلى،القاعةمنالمجموعةالدلائلكافةؤتشير.العرش

الامامية.القاعةحيطانكانتمثلما،بالخشب

الاساسالمخططاننلاحظ،المعماريةالكتلةهذهمخططاتتفحصناواذا

الكنعانيةالقصورمخططمع،العاليالبيتمخططامتزاجعننشأقدالقصر،لهذا

وحينما.والمؤونةالس!تجناحيتضمكانتالبي،المعاصرةالاَشوريةاو،الاقدم

واخيراً.الآراميةالتقاليدمعتمشياً،العاليالبيتنمطعلىكانملحقاليهاضيف

علىوحيد،بابولها،مصؤنة،كبيرةحديقةالبناءهذاتتقدمكانتآخراً،وليس

هذاويعتبر.م.قالثانيالالفمنتصفإلىيعودالذي،أجاريتقصرحديقةغرار

"لترny"كلاموه"،،الاوائل"شمال"ملوكجيلعملمن،ملحقاتهمع،البناء

الخ....الأول"بناموه"و

دءٍ

"؟"مذكأ++5

:7()مخطط

9!م!*

عام)حوالي"راكب"بربالملكيبدأالذي،الثانيالجيلواما
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بزفقد،..مق067عامللمدينة""اسرحدونباحتلالوينتهي.(،.مق073

التي،4-1"هيلاني/"عيلافيالقصور،تنسبواليهالقصور،بناءفي(سلافه

مرالتي،الحديقةمنيسيرجزءفوق؟القديمالقصرمنالجنوبإلىشيدت

ذكرها.

،"راكب"برالملكعملمن،7(:)مخطط4"هيلاني/"عيلانيبيتكان

البازلتيةباللوحاتمدخلهزينوقد.الاقدمك")1البناءبمخططشبيهومخططه

منرتلويتبعهجالساً،"راكب"برالملكاحداهاعلىرسمالتيالمنقوشة

"برالملكخلعبعدأوقصير،بوقتالبناءهذااتماموبعد.العازفينأوالموسقيين

عيلاني""بيتمنالغربيالجنوب،الغربإلى3،عيلانيبيتبني"،راكب

حولالبيوتهذهانتظمتوقد.3عيلانيبيتقبالة،2"عيلاني"بيتبنيثم،4

منها،الجنوبإلىأو،2-4البيوتبيناصتدتالتي،بالغرفاحيطتكبيرةساحة

المدينةسقوطقبيلأي،لاحقعصروفي.9(-8)المخططانالباحةاغلقتبحيث

سلسلةفيقصرواعظم،وامتناقوى،المدينةشهدت،الآشوريينايديفي

ومع.باكملهاالقصراجزاءتكشفلم.-ا-"عيلاني"بيتسميالذي،قصورها

الاماميةجدرانهسماكةوان.م34*52الشكلمستطيلكانانهيبدو،ذلك

)مخططم808الخلفيالجدارسماكةبلغتبينما،م505بلغتقد،والجانبية

-01.)-

في،العامةوطوابعها،الآراميةالقصورعنالسابقةالسطورفيوتحدثنا

،الجزيرةفيالآراميةالعواصماشهرمن،عاصمتينفيالاصحعلىأوموقعين

آشورية،قصورمعمقارنةوعقدنا.""شمالو""جوزنهما،الشماليةالشاموبلاد

منلكلكانتانهكيفوبينا"خداتو"،فيأي،الآراميةالاقالِمقلبفي

لأن،البعضببعضهاتتأثرلم،بهمخاصةعمارةمدارسوالآراميينالآشوريين

بلادعلىجلبت،عدائية-ذكرناكما-كانت،والآراميينالآشوريينبينالعلاقات

.والخرابالدمارالام

الآرامية،العمارةوأدحاولوا،""شمالمدينةالآشوريوناحتلوعندماواخيرأ

والقصر،العاليالبي!بينجمعالذيالأعلىبالقصرالمعروفالقصرنجبنوا

"بيتغرارعلىبيتانشيدلقد.المركزيالصحنأوالباحةذي،الآشوري
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01(:)مخطط

المركزية،الباحةمنالشرقيةوالشمالية،الغربيةالشماليةالجهتينإلى"،هيلاني

القصرهذابناةانيعنيوهذا.الاخريينالجهتينعلىعاديةحجراتشيدتبينما

لتحل،الادراجغرففاختفت.الشاقوليالامتدادعلى،الافقيالامتدادفضلواقد

نشرفيالآشوريونينجحلمواحد،طابقمنالقصروتألف،السكنغرفمحلها

"بيتشكلفيمتمسكينالسكانبقيبل،الشامببلادالمعماريةاساليبهم

فيقصراحدثعلىتكشف"شمال"فيالاثريةالتنقيباتهيوهذه".هيلاني

-(.11-)مخططالآراميالطرازعلىبنيوقد،المدينة

حماهفيالعمارة-آ

فيالمنقبونأرخهاوقد،الآراميالذهبيالعصرإلى)هـ(=حالطبقةتعود

-االمبانيوهي،المعماريةالأثاراهموتركزت.(.مق725-)259منالفترة
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11(:)مخطط

يغطيالذيالحصنفي،هوبيتالذي-ذ-والبناءالقصربمجموعهاتؤلفالتي4

يضمالذيالقصروصففينبدأانالطبيعيومن.التلمنالشماليالجزء

الشامبلادفيالأخرىالقصورعنمتميزمعماريباسلوببنيلأنه،4-االمباني

معماريةتقاليدعننشأالذي،الآراميةالعمارةفنعنفكرةويعطينا،الشمالية

رقمالبناء-آ:التاليالترتيبوفقنبداالقصرلمبانيدراستناوفي.آراميةكنعانية

القصر،سورفيالرئيسيالمدخلوهو،الحصنمدخلهو-(12--)مخططا-

فيمنهيستفادعريضخارجيدرجمنويتألف.الشرقيةالجنوبيةالجهةفيويقع

مسقوفةشرفةإلىالدرجوينتهي.العامةعليهليجمهرالمناسباتبعض

وعلى،خشبيينعمودينعلىالخشبيساكفهايحملم(،0308*)0909
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حماهطوبوغرافية
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يغلقالذي،الباتصدرهاوفي،باللبنمبنيان،اصمانكبيرانبرجانجانبيها

المجاورتينالحجرتينبروزبواسطة،الأولالبابمناضيقجعلوالذي،بدرفتين

الجماهيرليحيواالزعماء،عليهايقفكشرفةالبوابةوتصلح،الامامنحوللبرجين

الانفتيالحجرتينبينويمر،الباحةإلىيقودممر،البابهذاويلي.الدرجفوق

والغرفة.عاليةغيرمستويةمسطحةدرجاتوفيه،باتقانالممررصفالذكر،

زاويتاهاتبرز،الشكلمستطيلة.(م0504*0806)الداخلإلىبالنسبةاليمنى

وتقابلهاالممر.نحوولي!،الشمالنحوبابهاوينفتح،الامامإلىوالغربسِةالجنوبية

فيهابلالممر،علىابوابلهاليستم(،8606ة)4014مستطيلةاكبرغرفهَ

زاويتهاقرباصغروالثاني،اماميةغرفةعلىينفتح،الوسطفيِكبيرالأول:بابان

ويوجد!.بالحرفاليهاالمشارالاماميةالغرفةفيحجرةعلىايضاَوينفتح،الغربية

الجدرانمنالداخليةالسفليةالاجزاءكسيتالعلويالطابقإلىيقودداخليدرج

المدخلهذاويثبهالممر.يحرساناسدانوكان،جميلةمنحوتةحجريةبنعلة

نافي،الثمال((11مداخلعنويختلفحلف(،)تل(("جوزنفيالنبعمدخل

)"13(.الخارجنحوبلالممرعلىتنفتحانلاالبوابةخلفالغرفتين

نحوواجهتهوتتجه،المدخلمنالشمالإلىيقع-3-رقمالبناء-ب

العصرفيبناؤهاعيدوقد.والثماليةالرقيةاقسامهوخاصة،متهدموهو.الغرب

علىالبناءهذاوينفتح.تحويرهفيذلكفزاد.(،.مقالثاني)القرنالهلنستي

وكانت،م34لواجهتهالحاليالطولويبلغالقصر.أبنيةحولهاتنتظمالتيالساحة

..المنحوتهالحجارةمنبنعلةمزينة

النحتفن-ثالثاً

خصائصبينجمعقدالمعبد،انكيف،العمارةلفقدراستنافيرأينا

أ!اً،!اولواق!القصور،بناةانوكيف،مبتكرةواخرى،موروثةقديمةمعمارية

سوف،النحتلفندراشناوفي.وتجديديتقليديمعمارييناسلوبينبينالجمع

347.90 341 - 342 andاع.umann,op. cit(.134)لاةR
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؟أقبائلإلاليسوافالآراميون.متينأَارتباطأ،الاولىبمهادهمرتبطانهايضاً،نرى

فيقبلهااستقرتالتيالعشائروخالطت،الخصيبالهلالبلادفيتفرقتعائر

ونجد،والحجازالثامبواديلسكانالطبيعيةالمهاجرفيأي.الاصقاعتلك

السياسي،العشيرةكيانواحدةكلتمثلالتي،الكثيرةالممالكمثهمواسسوا

.كانأيضدعنهاويدافع،الحياتيمجالهايحميالذي

مثلًا.كالفناخرىنواحإلىتجاوزهإنما،الناحيةهذهعلىالأمريقتصرولم

ولممتطور.بلتقليديالأياممنيومفييكنلم،الفنأنالقولمنلابدوهنا

استفادواانما،الفنيةوالاعرافالتقاليدلضغطالخضوعإلى،ماعصرفنانويضطر

والابتكار.التطويرعمليتيفيللمضيمنها

يكتفوالمانهمنرىسوف،الآراميالنحتلفندراستنافينمضيوحين

واضافوا،تفكيرهموطرقالخاصةحاجاتهمإلىحولوهبل،القديمالتراثباقتباس

وابتكار.انتاجعصرعصرهمفكان،يستنبطوهاناستطاعوامااليه

جوزنفيالنحتفن-آ

مهجر،الشاميةالجزيرةقلبفيكانتالتي،""جوزنمدينةفيالفنيحتل

مكان،الميتانيين/الحوريينقبائلبعدوفيماونجد-،والحجاز،الثامقبائل

عنالقليلإلايبعدلاالذيالمركزهذاففي.الآراميالفنمراكزبينالصدارة

نشأ،آباد()كورس"شروكينو"دورالنمرود()-"كلخو":الآشوريالفنمراكز

التنقيباتكشفتوفيه.الامبلادفيوترعرعهنشوئهقبل،الآراميالفنوترعرع

مما،الاصليمكانهفيمعظمهاكانالمنحوتاتمنكبيرةمجموعةعلىالاثرية

اللوحاتانوبما.وجودهامكانوفقودراستهاوظيفتهاعلىالتعرففيساعد

بهانبدأ،والاهموالاقدمالأكثرهي،القصرالغربيتزينكانتالتيوالمنحوتات

.كالمعتاد

منقصورهمجدرانقواعدتزيين،عادةعلىالاَراميوندرجقدمناوكما

إلىالسفلىاجزاؤهاوتتعرض،اللبنمنفالجدران.المنقوشةباللوحاتالخارج

فياقتصرت.متعددةبطرقحمايتهاوجبتلذا،والانسانيةالطبيعيةالعواملتأثير
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فوقالحجريالاساسرفععلى،السنبنبمئاتالآراميالعصرقبلأيالبدء،

ومع.والاساساللبنيالجداربينتفصلحجريةقاعدةلتتشكل،الارضسطح

طرأت،الحجريةالقاعدةهذهوتجميلتحسينإلىالانسانوتطلع،الزمنمرور

حجريةبنعلةكسوتهاأوسترهاآخرهاكان،كثيرةوتعديلاتتحسيناتعليها

اورتوستاتالباحثونسماهاالمتنوعةالاشكالذات،بالزخارفومزوقة،منحوته

(Orthostat)اليونانيالمعماريالمصطلحإلىنسبة(Orthostat)يعنيالذي

منالسفليالجزء،الانكليزيةفيتعنيالتيdadoأو،الشاقوليأوالمستقيم

.13()ْكسوتهأوالجدار

كسواالذين"،"آلالخوسكان،"ايبلا((سكانكانالنعلةاستعملمنوأول

وغيرالمنحوتةالجميلةالحجريةباللوحاتمدينتهمبواباتمنالسفلىالاجزاء

هاتينسكانأكانوسواء..مقعشرالثامنالقرنخلالوذلك،المنقوشة

اولفانهالا،ام،المميزةالتقنيةهذهابتدعمنأولهمالكنعانيينمنالمدينتين

عطشانه()تلالالخفيا15/4القرنينفيسائدةوبقيتالثامبلادفيظهرتما

منسلسلةهيعفا"،"نقملقصرالاماميةالقاعةنعلةكانتحيث،بالذات

منقوشة.تكنولم،سم72ارتفاعهايبلغالتيالمنحوتةالبازلتيةالحجريةأللوحات

و"حاصور""و"آلالخ"ايبلا"فيعثرفانه،منقوشةغيراللوحاتهذهكانتواذا

السكانقدرةعلىتدلفانها،فقطثلاثاًكانتوإنوهي.منقوشهَلوحاتعلى

بعدهم.اتواالذينكالآراميين!يفعلوالمولكنهم،اللوحاتنقشعلى

،واحدةلوحةعلىواحدشكلنقشوقد.متعددةحلفتللوحاتنقوشان

صورةمثلأ:نجداذ.نقوشهابينترابطدونمابعضهابجانباللوحاتواصطفت

(،الجملراكبذلال)اوجمالصورةعليهاثانيةلوحةتليها،لوحةعلىمحارب

هذا.واحداًومشهداًموضوعأتؤلفانغيرمنوأيلأرنبصورةعليهاثالثةلوحةثم

عددهاوكانندر.فيماإلاتتكرر،لمالمث!اهدفان،اخرىناحيةومن،ناحيةمن

الاقدمالممالكفنونمناستوحيتمشهداً.024حواليأي،اللوحاتبعدد

والانسان،النعامةوصياد،الجملظهرعلىالفارسمثلمشاهدعدةباستثناء

37(135..R Naumann, op. cit.)P
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...وانساناسدبرأسيالمجنحوالأسدأسد،برأسالمجنح

)11.

-5لصورا)لخا

يكنولم،فقطالجدرانلتزويقطنمنها،الغرضانإلىهذامردولعل

نجدحيث،الآشوريالفنفيكما،الملكصنعه،بذاتهمعينحدثلتصوير

،معاركتصور،نقوشعليهاكانت،الآشوريينقصورزينتالتياللوحات

التماثيلمنجوزنفيالفنيالاتجاههذاويصح.الملوكبهاقام،صيدورحلات

اللوحاتمناكبركانتوالتيالقصر،مدخلتزينكانتالتي،الاخرىواللوحات

التماثيلالزائر:نفسفيتأثيراًالمنحوتاتواكثر-(.12-)صورةذكرتالتي

ويقف.م7502ارتفاعهايبلغاذ،للمدخلالخشبيالساكفتحملالتيالئلانة

.وامرأةلرجلينالثلاثةالتمائيل.ام،55ارئفاعهيبلغحيوانعلىمنهاواحدكل

الجهةفيلبوةعلىالمرأةتقفبينماوثور،أسدعلىالرجلينمنكليقف

-(.-13)صورةالوسطفيالثوريصبحوبهذا.اليسرى

فيبدو،تحتهمن،الثديانويبرز،الاردافتبرزطويلَا،ثوبأالمرأةوترتدي

منلامرأةعاجيةدميةرأسلباستثبهمزركشةقبعةراسهاعلىوتضع.رقيقوكأنه

فيرتديانالرجلانأما.والخلاخيلوالاساور،كالاطواقبالحليتتزين136(،مجدو

ويلتفانالعصر.هذاخلالالثامبلادفياستعمالهشاع)دراعة(الدرعيشبهثوباً

وكعادة،..مقالثانيالالفمنالأولالنصففيمارياهلكعادةبشال

العصر.هذافيالآراميين

ثوبعلىالمنقوشةالكتابةفيولا،الاشخاصهؤلاءلباسفيوليس

ومنهم،آلهةبأنهميقولمنالباحثينفمن.عليهميدلما،الرجلوكتف،المرأة

القطعهذهتبقىالأمر،يكنومهماالقصر.بانيكبارةاسرةافرادمنبأنهميقولمن

التماثيلاستخداميكنلمحيث.الخصيبالهلالفنفيلهامثيلولارائعة

عناصرمجردتكوناننرجحنحنلذا.مألوفاًالحالةهذهمثلفيالبشريةأوالالهية

المدخل.تزينالتيالهولأبيوتماثيلكاللوحات،تزينيةزخرفية

ملاءمةفيشيء،كلقبلاهتمقدالنحاتان،هذهالنظروجهةيعززومما

تقليداتقنقدانهكيف،بوضوحيرىاليها،فالناظرعملها،معالاجساموضعية

(136..C Decamps De Mertzenfeld, Ivories Pheniciens,)5491( PI.XXV)
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حينففي.الجسماعضاءتقليدفيكثيراًيهتملمبينما،بالحملتنؤالتيالاجسام

بلاوالرؤوس.واقعيةونعالهاالاقداماننجد،تشبيهةوالركبالاذاناننرى

عصرإلىالقصريعودالتماثيلبعضعلىالمسطرةالكتابةوحسب.تقريباًاعناق

هذاوعلى..مقالتاسعالقرنومطلعالعاشر،القرننهايةإلىأي"كباره"،

الصغيرةاللوحاتذلكمنوششثنىالعصر.هذامنالمنحوتاتتكونالاساش

اعادالذي"كباره"،عصرمناقدمهيوالتي،الشماليةالواجهةتزينكانتالتي

العاشر.القرنمنفهيقصرهفياستخدامها

تمثالينعلىعثرفقد،""جوزنفيوحدهاالتماثيلهذهليستالحقيقةوفي

للحيالجنوبيةالبوابةقربمدفنفيجالسلرجلوالآخرجالسةلامرأةاحدهما

قريبةعبادةحجرةفيبعضهمابجانبجالسينوامراةلرجلتمثالوعلى،الملكي

فقددينيمغزىلهالمكانهذامثلفيوجودهمإن0(16-41)الصورالمدفنمن

،القومفىِالكبارللاشخاصالمدفنفيصوِروضع،الآراميينعادةمنكان

ينوبالتمثالأنذلكوتفسير.(يتبعما)انظرمثلَاالمائدةإلىيجلسونوهمنمثلهم

القبر؟فييوضعلماذاولكن.حياًالميتيبقىوبوساطتهوفيه،الفانيالجسدعن

عنبالسلفالخلففيلتقي.معينةمناسباتفييزارالقبرانإلىذلكمرداننظن

.الصورةطريق

حافظقدالفنانانفنرى،الاسلوبحيثمناما،الموضوعحيثمنهذا

يغطيالذيالثوبجزءجعلحينما،الحجريةللكتلةالتكعيبيالشكلعلى

)صورةالممثلعليهيجلسالذيللمقعدسطحوكأنه،الركبتينتحتمنالاقين

الاطارهذاوضمن.تائمةزاويةالساقينمعِيشكلالجذعجعلوحينما-(،15-

تحتمنالجسماعضاءبعضبابرازقليلَا،الفناناهتم،العامللشكلالهندسي

الوجنتينبروزوفي.التأملعنتعبرالتيالجسمعلىالذراعينوبوضعية،الثوب

نا.التأملفيشرودأورقيقةابتسامةعنتعبرالتيتحتهما،والجعدةالخدينأو

والمرأةالرجلشعرخصلتتدلىحينففي.واحدةليستللشعرالفنانمعالجة

الوجه،منجزءاًتغطيانبحيث،المرأةصدرعلىضفيرتانتنسدلالظهر،فوق

الوجه.علىالابتسامةاظهارفيوتساعدان،الطويلوالجيد

وأ،.م.قالتاسعالقرنانتاجمنالتماثيلهذهتكوناننرجحالختاموفي
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النحتفنغرضانقليلقبلقلتلقد.منهالأولالنصفانتاجمنالارجحعلى

الغرضهذاتحقيقسبيلوفي،التزيين،عامةالآراميينوعند،خاصةجوزنفي

منانواعمنمركبةعجيبةغريبةاشكالًاورسم،الفنانيينمنسبقهمنالنحاتقلد

الانسانأومنصقرا،برأسمجنحٍ)اسد،الجارحةوالطيورالمفترسةالحيوانات

اللتينالمنحوتتينمثلجديدةاشكالاإبتدعولكنه(.سمكة+)انسانوالحيوان

الملكي.الحيإلىالدخولتسهلالتي،العقارببوابةتزينانكانتا

للدلالة،قرونذاتاجاًيلش!،ملتحيانسانرأسمنيتألفهنافالشكل

.جناحانيعلوه،عقربجسمجسمهطائرمقدمفوقالرأسوركب.ربوبيتهعلى

بل،الأخرىعننسخةالواحدةأنبمعنىتمامأ،مثابهتينالمنحوتتانتكنولم

صنعمنانهماعلىوتدل،الأخرىعنالواحدةتميز،بسيطةاختلافاتتوجد

الكائنفيالسفلىوالشفةوالوجنتينالجبهةفوقالشعرخصلتنقص.فنانين

)صورةواحدةككتلة،صدرهفوقلحيتهوتتدفىاابتسامةفمهتعلوالذيالغربي

القرنمنومنحوتاتهاالعقارببوابةأنعلىالباحثونيتفقوبعد-(.-17

..م.قالتاسع

ننتقلهناومن.واهدافهوخصائصه""جوزنمدينةفيالفنميزاتاهمهذه

التيبرسيب"و"تلو"صرين"،"خداتو"،إلى،اخرىآراميةمنطقةإلىغربأ

.الآشوريبالفنفنهافتأثر.م.قالتاسعالقرنفيللآيثوريينخضعت

فالكثرة،بالعمارةالنحتفنربطفي""جوزنمنحى"خداتو"آراميوونحا

فالبنيان."جوزن"فيكما،العمارةبفنمتصلة"خداتو"،منحوتاتمنالكثيرة

معين.بزخرفوتمييزهاقيمتها،تحديدفيإلا،تتملا،النقديةكالقطعةعندهم

عليه.منحوتاتهمثرفيإلايتملاوالبنيان

منالمنحوتةالاسودتحرسها،ابوابئلاثةخداتو"،))مدينةسورفيوكان

)الانسان"جوزن"فيكماالمركبةالكائناتوليستالاسود،البازلتيالحجر

"،"الرقةمدينةفيالاَناثنانمنهايقفالتيالاسود،هذهوقيمة.الطائع/العقرب

وأ،دعاماتلتكونصنعتلأنهاحجمها،كبرفيبلنحتها،دقةفيليسث

الزائرين.نفوسفيالتأثيرمنهاالقصدويكون،البواباتفيعضادات

حجريةبنعلة،البواباتلهذهالسفليةالاجزاءزينت"،"جوزنفيوكما
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وابأسلحتهمجنود:مثل"جوزن"مننعرفهاالتيغير،متعددةبأشكالمزوقة

.-(18-)صورةالخ...الهدايايحملونزائرون

تماثيلأولاعمدةبازلتيةقواعد"خداتوث!فيكانكلههذاإلىوبالاضافة

(.)زنشرليإشمال"و"جرجميش".جارتهافيكانمثلماالاسود،باشكالمزوقة

)تلبرسيب""تلفيايضأتتجلىوالنحتالعمارةفنيبينالؤليقةوالعلاقة

عثرالتي،المزخرفةواللوحاتالاسودباشكالالابوابزينتايضاًففيهاأحمرا.

مماثلةعليهاالمنقوشةالمشاهدوكانت.الخربةالمدينةانحاءفيمتناثرةعليها

(والفارسوالمعزتانالحياةشجرة)مثل"جوزن"لوحاتعلىالمنقوشةللمشاهد

بضععلىالطقسإلهتمثيلالمحببةالمشاهدومن.الجنودومثل"خداتو"ولوحات

اليمنى،يدهفيبالفأسيلوح،جبلقمةعلىأوالثور،علىيقفوهو،لوحات

وثوباًقرونذاتقلنسوةويرتدي.بسيفويتمنطق،اليسرىبيدهالبرقرمزويمسك

رأسه.فوقبجناحيهطائرويرفالخصر.إلىنطاقيثمدهقصيرةأكمامذاقصيراً

نامنهاامور،بعدةالثورفوقيقفوهوالطقسربعليهامثلالتياللوحةوتتميز

بالمقودالطقسربويمسك،بحملهينوءوهو،إلضفيرةيتهشكلف!قيقفالثور

)صورةللاعلىالمرفوعةللرباليسرىاليدحتىالثورمناخرمنيمتدالذي

والحثيينالآراميينعندمحبباًاللوحاتعلىالطقسإلهتمثيلموضوع(كان

الربكان،الطقسإله"هدد"،فالرب،بعجيبذلكوليسسواء.حدعلى

احتلوقدالآخر،البعضعندالاربابواعلى،الآراميينمعظمعندالاوحد

الحثيين.لدىإياهاالمكانة

التياللوحاتكسرمنِمجموعةتوجد،الطقسإلهلوحاتجانبوإلى

بشعريمسكواقفأرجلَاالمنثسهدفينرىإذ.حربيةقتاليةمشاهدعليها،!ثلت

)صورةالاَشوريينعندمحبباًكانبالذاتالموضوعوهذا.امامهآخررجل

وامامهايديها،تمدواقفةإمرأةمشهدهناالجديدةالمشاهدبينومن-(.02

-(.21-)صورةالدوامعلىالفنانونصورهالذيالمائدةومشهد.،يدها

قربالهامالاثريالموقع"صرين"،فياثريةتنقيباتتجرلمانهورغم

الصدفة،بطريقوتمثال،منقوشةلوحاتاكتشفتفقدبرسيب"،و"تلخداتو"
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صغيرةعربةصورةاللوحاتعلىنقشوقد."حب"متحفإلىالم!قعمنونقلت

ويمثل،والفريدةالنادرةالآراميةالتماثيلمنفهوالتمثالاما.وحوذيملكفيها

(--22)صورةللعدْوِيستعدوكأنهخاصرتيهعلىساعديهيشدجامداًواقفاًملكاً

مثلقصير.وعنقهاعضائهمنشيءيظهريكادلاحتىالثيابتحتالجسمويختفي

بالوجهتحيطالتياللحيةوكذلكمضفور،والشعر.تقريباًالآراميةالتماثيلجميع

تزينهبسِفويتمنطقالخصر.عريفإلىحزاميشدهطويلوالثوب.كالزناق

علىبحليةعنقهالملكزينفقدالآشوريينالملوكعادةعلىوجرياً.طويلةشرابة

اليمنى.يدهفيصولجانعروةوامسك،مزدوجبسوارالايسروساعده،هلالشكل

الطبيعيمنكانفقد،مبكراًللآشوريينخضعتقدالمنطقةهذهدامتوما

للآشوريينمحببةكانتمواضعرسمواقدالنحاتينانوالواقع.بفنهمتتأثران

محلي.بأسلوبرسموهاولكنهمسبق(ما)انظر

،المعاصرةباللوحاتقورنتمااذا،صغيرةكانتهنااللوحاتانوالحق

مشهدرسمبالامكانيكنلم،لذلكوتبعاً.الآشوريينقصورتزينكانتالتي

فيالقوةيمجدلم،النحاتانذلكعلىوزد،كثيرةعناصرعلىيحوي،متكامل

بروزفيالشخصقوةجسدالذي،الاَشوريالنحابتفعلكما،الانسان

والساقين.الذراعينعضلاتوخاصة،عضلاته

فيقلدهملقدتاماً،تقليداًالآشوريينيقلدلمالنحاتانكلههذاوآية

خصمه(يمسكالذي)المحاربواحدمشهدعلىفقصرهحربيموضوعاختيار

تشكللافاهد،رسمفيالآراميينسمةعلىسارلقد.معركةيرسمولم

صيد.رحلةأومعركةمثلمعينةمحددةمواضيعأوموضوعاً،

القرنمن،المنحوتاتهذهانوهوقولهيجبواحدشيءبقيواخيرأ

الفنعنسبقفيماوتحدثنا""جوزنمنحوتاتمناحدثانهاأي..مقالثامن

.الثامبلادفيعنهلنتحدثالآنوننتقلغربهاإلىشرقهامن،الجزيرةمنطقةفي

لموالتي"حلب"،متحففيالمحفوظةبالتماثيلسنبدأهذهدراستناوفي

بل،الدقةمنبشيءتأريخهامنتمكننا،منهجيةاثريةتنقيباتخلالمنتبهتشف

و"تفتناز"."التل"عينمنكلفيمصادفةاكشتفت
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وجوارهاحلبفيالنحتفن-ب

لعله،جالسملكتمثالظهر،حلبمدينةاحياءاحد"،التل"عينفي

)صورلواقفوآخرجال!،؟لملكتمثالوصلنا"تفتناز"ومن"ارفاد"،ملوكأحد

الجودةبعدموتتصف.البازلتحجرمنالتماثيلهذهنحتتوقد25(.-23

ثنيةفلا.واقفيننحسبهما،الاماممنالجالسينالتظلينإلىنظرنافاذا.والاتقان

نرى،جيداًالتماثيكتأملناواذا.الجلوسوضعيةعلىتدلالرداءفيولاساقينفي

هذاوكلحروفبوساطةوالصدر،الظهرعنمنفصلةتقريباً،مسطحةاجنابهاان

الصفحةعلىالاهتماموركزمنفردةشكلتقدالشخصصفحاتانالىيشير

مثل:الجسماعضاءاننجدبل،وحسبهذاوليس.المقدمةعلىاو،الامامية

وعولجت،تفاصيلايةمنخلتقد،واليدينوالذقن،والعينين،والاذنينالشعر،

وأملساجردفالجسم،تفاصيلهإلىتشيرولاالعضو،إلىتشير.متحدةككتلة

هذهجانبوإلى.الجامدةوضعيتهتبرزتشنجيةبحركةواليدانالذقنبهوتلتصق

توجد..مق085-5501بينماالممتدالعصرإلىتعودالتي،الثلاثةالنماذج

"البريج!قريةعليها!فيعثر-(،26-)صورةأخرىلوحة"حلب"،متحففي

الربصوراجنابهااحدغطى..مقالتاسعالقرنإلىوتعود"حلب".بجوار

قصيراً.ثوباًيرتديفأساًيتنكباليسار،نحويخطو(،القرية)ملك"ملقرت((

بين،الفراغفيوخاصةحاد،شبهومحيطهالاملسالسطحفوقبارزالربوجسم

الجسميكونيكاد،اخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا.والجسمالايمنالذراع

الطوابعهذهوفيئ.والثوبالشعرفيالشحيحةالتفاصيلبعضلولااملساً،اجردا

المذكورةالثلائةالتمائيلنحتاسلوبمعاللوحةهذهنحتاسلوبيتفقالعامة

احلب":قلعةفيعليهاعثراخرىلوحةومع،اعلاه

يدلممامتأخر،جداربناءفيمستخدمةكانت،البازلتيالحجرمنواللوحة

شخصينهيئةفي،جنيانعليهاصورآخر،مكانمنانتزعتقدانهاعلى

شمس.وسطهفيهلالرأشهماوبينالآخر،باتجاهالواحديعدو،مجنحين

مثلالأخرىالتفاصيلواغفل،الاجنحةوريشالشعرتصويرفيالنحاتواجاد

حاد،حرفومحيطها.الاملسالسطحفوققليلاًالاشكالوتبرز.العضلات
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-(.27-)صورةالطابعهندسية،متنوعةخطوطمجموعةمنيتألف

لوحةمنواقدمو"تفسَاز""التل"عينتماثيلمناقدم،اللوحةهذهان

ذلك،علىوتاسيساً...معشرقالحاديأوالثانيالقرنإلىوتعود"،"البريج

رسمفيبالثحيمتازنحتاسلوبفيها،يظهرعصورمننماذجلديناتجمعت

شبهحرفمحيطهويكون،الاملسالسطحفوققليلَاَيبرزالذي،الجسمتفاصيل

لمالتقاليدانهو،متعاصرةغيرنحتيةاعمالبين،التشابههذاوتفسيرحاد.

بعضاً.بعضهمتمثلواقدالنحاتينوان،تنقطع

ولموجوارها،))حلب"من،نحتيةفنيةاعمالًاعرضنا،السابقةالفقرةوفي

،منحوتاتإلىنعرض،التاليةالفقرةوفي.الاساسيةاماكنهافيعليهايعثر

.الشهيرةالآراميةالعاصمة"،"شمالمدينةفياكتشفت

شمالفيالنحتفن%-

زينت،وبواباتعديدةقصورفيهاكانتذلكومع،صغيرة""شمالومدينة

دراستناوفي.الحقيقيةأماكنهافيمعظمها،اكشتفتالتي،الكثيرةبالمنحوتات

وجودها.اماكنحسبنقسمها،لها

92)الصورتانالجنوبيالمدينةبابمنحوتات-أ - YA):

صوراًبل،واحداًموضوعاَهذاالمدينةبابعلىالمنقوشةالاشكالتؤلفلا

،وفارسجنيمثل:الخيالعالممنأواليوميةالانسانحياةمنمستمدةمنفردة

وتبرز.(متقابلينوشخصينوصياد،،وايلة،)واسيكالعنقاء)37؟(،وحيوانات

سطوحهااحدبأوحادحرفمحيطها.المستويةالسطوحفوقعاليةالاشكال

عضلاتولا،الوجوهملامحبرسمالفنانيهتملم،التفاصيلقليلةملساءجرداء

ذلكومقابلعليهالسبعوهجومالأيلجفونرسمفيوفقفقدذلكومع.الجسم

حركاتها.تتصنعوكأنهاالاشكالبقيةتبدو

لبمالحسممجهرلطاثر:والمغربهَ،المغربوالفقاءمغرب!عنقاءلان،المصطلحهدافضنا1(3الإ

ا!د-.-الجوعقاءسعر!فيبهحلقتويقالْيرجد،
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35(:-03)الصورللحصنالخارجيالبابلوحات-2

لا،متنوعةمشاهدسطوحهاعلىرسمتوقد.الثلاثينعلىعددهاويزيد

وراعيبالعرباتالقتال:مثلبعينهلحدثمتكاملةصورةمشهدفكل.بينهاترابط

وغزالوايلقوسوراميمسلحوزعيمعدوواسرومائدةمنكبيهعلىحيواناًيلقي

علىاليسرىبيدهيمسكاسدبرأسانسانواسدمسلحوجنديمجنحوحيواق

وغزاةومحارببيدهاومرآتهاوامرأة"هدد"الطقسوربلارنبالخلفيتينالقائمتين

حيواناًيقودوشخصجالسوشخصنسروجناحيبرأسوانسانشجرةعلىتقفز

لانساناضافيبرأسمجنحواسدوثورالهولابايسوقمحاربوربوعازف!ىاً

نا،السابقةالمجموعةعن،المجموعةهذهيميزماوأول.خيالأووفارس

الغالبعلىحُزًالذي،اللوحةسطحفوقبارزةحافةعلى،ثابتةتقفاشكالها،

مناعلىانهاإلا؟متفاوتةبمقاديرالسطوحفووَبارزةوالاشكالمستوواملس

مع،الجسماعضاءوتقاطعا!.حادحرفوليسمحدبالجسمومحيطسابقتها

مع،قويةكلهاتبدولاالاشكالحجمولصغر.ومتميزةواضحةالجسمومعبعضها

الثوراننرى،واحدةحالةففي.تؤديهاالتيالوظيفةنوعمعمنسجمةحركتهااذ

بالسير.يهموكأنه،اليمنىالاماميةقائمتهويثنيممتلىءوجسمهقوياًرسمقد

الصورةهذهمنالنقيضوعلى،قويلعجلهو،الشكلهذاانوالحقيقة

طبيعية.غيربحركةيخبضعيفهزيلوحصانهفارسصورةتأتي،الجميلة

:38(-36)الصورالقاعاتذوالشماليالبناءلوحات-3

وتتميزالسابقةبالمجموعةقورنتمااذاالعدد،قليلةمجموعةوهي

عرفناهلماوخلافأ.السابقتينالمجموعتينمواضيععنتختلفالتي،بمواضيعها

ومن.لوحةاكثرمنعلىنقشقدالمشهدانهنانجدالسابقتينالمجموعتينعن

خادمهوخلفه،ووزيرهكاتبهيستقبلالعرشعلى"راكحث"برالملك:المشاهدهذه

علىيتنكبورجلعثماءحفليحيونالذين،والموسيقيينالخدممنومجموعة

.الهولابويتبعهخاروفاًكتفيه

ناالمؤكدومنالقصر.فيللحياةتصويرانهاالمشاهدهذهمنوواضح

فيالملكلحياةمجسدةتكونانقصدعلىقائماً،كانالمشاهدهذهاختيار

التيالعشاء)حفلةاللهومجالوفي،الوزيع/الكاتب)استقبالالرسميمجاله
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مدخكعندوضعهاإلىعمدقدالفنانانونلاحظ(.الموسيقيينعزفيرافقها

داخله.الحياةمناحيبعضوتصور،لتزينهالقصر

فوقبارزةفالاشكال،الاسلوبناحيةمناما،الموضوعناحيةمنهذا

الملابسالاجساموتغطي.ملساءوسطوحهاحادةحروفومحيطهاالاملسالسطح

الساقينحركاتمعتتجاوبولا،الجسمحركاتتخفيالتي،المزركشةالفاخرة

،الثوباهدابتزينالتيأو،الاحزمةمنالمتدليةالشواريبولولا،المتباعدين

الفنانيميزولم.إلاليسظلالًا،الاجساملكانتباتقانالمضفورالشعرولولا

بملابسه.ايضاًبلالفاخر،الكرسيعلىجلوسةبواسطةالحاشيةعنالملك

"،راكب"برالملكمشهدهواللوحاتهذهعلىالاهمالمشهدانوبما

..م.ق073عامبعدنؤرخها،حكمهزمننعرفالذي

منبمجموعة/3/برقمالموصوف،العاليالبيتواجهةزينتلقد-4

وقد،انقاضهبينومهشمةمحطمةووجدتمدخلهجانبيعلىصفتاللوحات

يتميزون،ملوكأوامراءصورعليهانقشمنها،نماذججمعمنالمنقبونتمكن

الخوذةتشبهقلنسوةجميعاًولرتدون.-(93-)الصورةوالشعرباللباسبعضهمعن

هؤلاءمنواحد.العنقخلفتنسدلالتيالشعر،ضفائروتغطي،القبةأو

ويتأزرونالرافلةالاثوابيرتدونكلهم.لحيةبدونوالآخرون،يلتحيالاشخاص

يمسكأوالازار،طرفيمسكوالايسرمسبولةالايمنالذراعمشدودةثيابهم

فيوكأنهميبدون،استعراضيةالامراءهيئةالصدرإلىالازارطرفيويضمبعصا،

العرضهذاوبعد.المستويةشبهالملساءالسطوحفوقبارزةالاشكال.استقبالحفل

الارثفيواسعاَمكانآتشغلوالتي،المنقوشةاللوحاتمنالاربعللمجموعات

ناوبرأيناوامكنتها.مواضيعهافينقولهاكلمةمنلابد"شمال"،بمدينةالفني

المدينةبوابتازينتحينففي.المكانتلائمالتيالمواضيعاختارواقدالنحاتين

القصرين،واجهتازوقتشق(،ما)انظرمتنوعةمئاهدعليهانقشتبلوحات

بينالملاءمةهذامنوالقصد.فقطالملكحياةمنمشاهدعليهانقشتبلوحات

.والنقوشالبناء

الملوكصورفقد.منهاواسعاًحيزاً،اللوحاتعلىالملوكتصويراحتللقد

فاهدفيوليس،سلميةاجتماعيةمشاهدفي"راكبو"برو"بناموه""كلاموه"
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هذهجاءتلقدآشور.فيالحالعليهكانكما،والحربللصيدالعرباتركوب

)انظرمضطرينإلأالقتالإلىينزلوالمالذين،""شمالملوكحياةعنتعبيراًالصور

.(سبقما

فاذا.اسلوبهافيالاَشوريبالفنمتأثرةلكنها،بموضوعهامحليةصورانها

آشور،ملوكللباسمشابهاًنراه،""بناموهو""كلاموهالملكينلباسفيالنظردققنا

الثالث.فليصر""تجلاتو،الثالث"سلمانصر"و،الثاني"بالناصرآشور":مثل

)389(.للآشوريينعملاءكانواالملوكفهؤلاءذلكفيعجبولا

فسنعرض،الأخرىالمنحؤداتيخصفيماما،اللوحاتيخصفيما!هذا

المزينةوالقواعد،(("هددالربصنم،مجموعتينإلىونقسمها،يليفيمالها

.الهولوابيالاسودبصور

هذاينسبون،البحاثةبعضانإلىنشير،وصفهقبل:"هدد"الربصنم

وأرموزمنرمزأواشارةايةيضملالأنه"شمال"،ملوكمنملكإلىالصنم

هذافانالأمر،يكنومهما:مقرنةقبعةيرتديلاانهكما"هدد"،الرباشارات

-(.45-)الصورةالمدينةفيالنحتيةالاعمالواتقناجودمنالتمثال

مُلقىوهو،ى=لبالحرفاليهالمشارالبناءمنبالقربالتمثالعلىوعثر

نفسمنمنحوتاناسدانيحرسهاالتيالمستديرةالبازلتيةقاعدتهقربالانقاضبين

كلبعنقيحيطانزناقينعلىبيديهماسكاً،بطليركعوبينهماالحجريةالكتلة

اسد.

يماثلهولا.الم!نطقةفيتمثالاضخمفهو،م3حواليالصنمارتفاعويبلغ

بسبب،اشنجوكأنه،التمثالويبدو(سبقما)انظر""صرينتمثالسوى،هيثتهفي

ووضعيةبالجيد،اللحيةوالتصاق،مباشرةالكتفينفوقالرأسووقوع،عنقه!صر

الجانبين.علىمقيدانوكأنهمايبدواناللذينالذراعين

اربعة:منيتألفالذي،الرأسشعروهو،الصنمهذافينراهآخروشيء

الزيهذاان،بقصعةشبيهةقلنسوهَوكأنهويبدو،المجدولةالخصلمنعفوف

الرجالللباصمابهاللباسفان،لذلكوخلافاً.شمالفيمثيللهولي!،نمريب

درسناها.التياللوحاتعلىلمنقوشين

0+.(138 .B Hrouda, Die Kulturgeschichte des assyrischen Flachbildes,)6591(Taf)
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التماثيلأوالاعمدةلنصبمصنوعةكانتمنحوتةبازلتيةكتل:القواعد

لابيتمثالانأو،اسدانبهايحيطالوسطفياسطوانيةقطعةمنوتتألف.فوقها

علىمحمولةقاعدةتوجد،القواعدمنالصنفهذاجانبوإلى،كالفدان،الهول

-(.1t-)الصورةالهولابيظهر

:وظيفتانفلها،تحملالتيالقواعدمناجزاء،الهولوابيالاسيولأن

شعورها،مليئةالحيواناتاجسامجاءتتزيينيوكعنصر.والتزيينالرفع

يتناسببما،قويةفهي،ذلكإلىوبالاضافة،واقعيةليست،زخرفيةوريشها

بحملها.تنوءوكأنهاوواقفة،ترفعهالذيوالحمل

داراعينفيالنحتفن-د

متصلاًكان،الآراميينعندالنحتفنفان،مناسبةمناكثرفياشرناوكما

علىنلقيهاواحدةونظرة.منهاجزءاًيكونانكادحتى،العمارةفيوثيقاًاتصالَاَ

ابعادها.بكاملالحقيقةهذهلناتتضححديثاً.المكتشفدارا"،"عينمعبد

وقواعد،زخرففهي.المعبدفيالاهمالجزءهيوالانصاب.المنقوشةفاللوحات

هي:،اصنافعلىذلكفوقوهيلسقفهحاملة،جدرانه

قطعة،سبعونعددهايبلغالمعبد:مصطبةاجنابتكسوالتياللوحات-ا

اجسامتبرز.والاتقانالجودةبمنتهى،والاسدالهولابيصورعليهانقشت

ذاتبرؤوسهاوتلتفت،المستويةالملساءالسطوحفوق.عاليةالحيوانات

جعلالذيهوالنحو،هذاعلىالرؤوسلفتانويبدواليسار.أواليمين

باللوحة.ملتصقجانبيهااحدانرغم،مجسمةوكأنهاتظهر،الاجسام

وابياسدأو،اسدينمنزوجكليتألف،ازواجعلىالحيواناتوزعت

)الصور:الاَخرنحوالواحديسير،ممَقابلينالهولابيمناثنينأو،الهول

ا!ركةتؤثرلا،ساكنةوكأنهاتبدوبحيثبطيءسيرهاانغير.42(و1،2

منحوتاتفيلاحظناكماهنا،ونلاحظالملساء.المليئةاجسامهافي

فيالكثيرةالعناصراظهارعنعزفواقدالنحاتينانو"شمال"،"جوزن"

هادئةحيواناترسمكان،ذلكمنقصدهمانويبدو،الجسماعضاء
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القصدهذاويتجلى.متوثبةأومهاجمةأؤجافلةحيواناتوليس،وقورة

في،الخلفيتينالقائمتينبينتلتويالتي،الحيواناتذيولمنواضحاً،

البطيء.السيرأو،السكونحالةفيإلاتكونلاحركة

صنعتها،وجودة،برونقهاتحتفظتزاللا،مشوهةالمنحوتاتهذهانورغم

ذهننا،فيتسموالتيالمعبد،قيمةعن،ووضوحبجلاءتعبروهي.ووقارها

.المنحوتاتمنالثانيةالمجموعةإلىننظرحينما

واجهاتهازينت،البازلتمنعضاداتشكلعلىوهي:الجدرانقواعد

علىاقعت،وكأنهالدينابدتاليهانظرناواذا.الهولابيأو،الاسودبمقادم

ومؤنثة.مذكرةفهيالهولابوأما،واحدةلبوةالاسيبينليساستها.

.-(43-)الصورةايضاًكبيرةرؤوسهاكانتلذاكبيرةالحيواناتهذهاجسام

الجدار:الوأجهةفيالعناصرجميعبينيؤلفالفنانكانالحالةهذهوفي

جعل،القاعدةهذهمنوانطلاقاً.وكسوتهاالمصطبة،وقاعدلهالعالي

رؤوسلشريطموازياًشريطاًافقياً،لتشكل،الامامإلىبارزةالرؤوس

المصطبة.لوحاتحيوانات

كاملةاجساماًالمنحوتاتمنالنموذجهذافينجدلافاننا،كلههذاوبعد

بالرأسفتحيطاللبدةاما.اماميتانوقائمتان،ولبدةرأسهناكمافكل

،والاتقانالدقةفيغاية،مخالبإلىفتنتهيانالقائمتانوأما،كالاكليل

والواقعية.

ومن،قطعةثلاثونعددهاالبالغ،الرواقانصابوتضم:الثالثةالمجموعة

يدلطمامنهابقيذلكومع.مشوهةالانصابهذهمعظمانحقاً،المؤسف

نا،الانصابمنالباقيةالبقاياهذهفينلمحهماواول.هويتهاعلى

والملك،القربانيقربرجلفهنالك:متنوعةعليهاالمنقوشةالمواضيع

(.IV-44)الصورالنخيلوشجرةوالمحارب،العرشعلى

منهاالباقيةوالاجزاءالملساءالانصافيسطوحعلىبارزةالاشكالونقشت

المزرك!،الملكوثوب،الخلةجذعتصويرفيفائقةقدرةعنتنم

كانتانهايتأملها،وهوالمرءويحس.والرجال،الثيرانوقوائم،وكرسيه

المدينة.هذهفيالنحتلفنمعرضأبمجموعهاتؤلف،باهرةاعمالًا
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الجانبيينالجدراينتزينكانتالتياللوحاتوتضم:الرابعةالمجموعة-4

منالسفليالجزءتكسوكانتالتيالاحجاروسلسلة،الاماميةللقاعة

المصلى.فيالمصطبةمحراب

رباشكال!منوتتألف،والابداعالدقةفيغاية،القطعهذهونقوش

،وحيوانانسانمنالمركبةالاشكالتتبعها،أوبها،تحيطالتي،الجبل

نقوش،بدراسةسنكتفيمشوهةالاماميةالقاعةلوحاتنقوشانوبما

.-(48-)الصورةالمصلىمحراب

الجبلربمنمؤلفمشهدمنها،خمسعلىنقش،قطعسبععلىوعثر

مؤلفمث!هد،الاخريينالقطعتينوعلىالثور.-الانسانجانبيهوعلى،الوسطفي

برأسِانساناو،واجنحةاسدبرأسانسانجانبيهوعلى،الوسطفيالجبلربمن

تاجاَبرتديالامامإلىينظر.اعلىإلىيديهرافعأالجبلِربويقف.واجنحةنسر

إلىنَلاثيحزاميشده،قصيرةاكمامذاطويلاً،وثولاَالقرونمنازواجستة!ا

منصفوفباربعة،السفليةالاطراففوق،الثوبمنالسفليالجزءوزين.خصره

والشيءالجريدمنويزوجين،الدرعحُبُكُتشبهالتي،النافرةالحَرْشَفيةالاشكال

منوليسالجانبمنضوَرتااللتانقدماه،الجبلربصورةفيللنظرالملفت

يتوقع.كانكماالامام

وترفع،الجبلربنحووتلتفتقصيراً،قميصاًالمرافقةالاشكالوترتدي

الجبل.ربمقلدةاعلىإلىالايدي

الملساءالسطوحفوقالقويوبْبروزهاوقوتها،بحيويتها،الاشكالوتمتاز

امامه.تقفأوجدار،إلىتستند،تماثيلوكأنهاتبدوبروزهاولشدة.المستوية

النظر،لفتمنلابد،دارا""عينمنحوتاتمنالنماذجهذهاستعراضوبعد

والاسد،الهولابو:هما،اثنينشكلينعلىاقتصرتقد،الالواحنقوشانإلى

،الأخرىهيزوقت،الجدرانقواعدفيالبازلتيةالعضاداتان،ذلكعلىزد

ذلك:منالغرضهوفما،الشكلينبهذين

فيوشارتهارمزها،فهوعشتار،الربةحيواناتمنالاسداننعلمنحن

الجناحفيوشارتهارمزهاالهولابوكانمثلما،الخصيبللهلالالشرقيانجناح
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اختيارانالمؤكدومنومرافقيها،معاونيهامنالجبلربويقبرمنه)93؟(،الغربي

عثار.للربةالمعبدهذاانإلىللاشارةكانالصور،هذه

صورةعليهانقشتبازلتيةلوحةعلىعثرنااننا،هذهالنظروجهةيعززومما

فيالمنحوتاتنفائسمناللوحةهذهوتعتبر-(.94-)الصورةالمحاربةعشتار

والمزركشة،المتنوعةبملابسهاتبدوبالسلاحمدججةالربةانورغم.داراعين

.مجلوةعروسكأنها

الاثاثصناعةأوالعاجيات-رابعاً

اعمالفهناك.الآراميينفنونفيشيهوكلالآراميالنحتفنليس

والتطريزالحياكةمثل،الشعبيةالفنوننسميهاانيمكن،عنهاهميةتقللااخرى

الاَراقيِالتراثواندثرضاع،الحظولسوء.الخ..والعاجالمعادنعلىوالنقش

والكراسي،الأسِرَةتغثميكانتالتي،العاجيةالتحفإلا،منهيبقولم،الشعبي

بلادعلىجديداًليس،بالعاجوتضثسيتهالخشبتطعيموفن.الخ....والعلب

المواقعطبقاتفيعليهاعثرالتي،المصنعةالعاجيةالقطعهيفكثيرة.الام

الاَرامي.العصرتسبقوالتي"ا(،سوريا)ْفيالمنقبةالاثرية

واهتموا،الصناعةهذهوشجعوا،التقليدهذاعلىجرواالآراميونحكمولما

مدينتيانالقولونستطيع.عندهمالشعبيةالصناعاتاهمغدتحتىبها،

فاقتاثاثاًانتجتوقد،الصناعةهذهمراكزاهممنكانتو"حماه"،"دمشق"

علىمقصورةتكنلمالصناعةهذهان،يقالوالحق.والنهرينالامبلادشهرنه

((.و"صور"صيدا"مثلالشامبلادمدنمنكثيرفيانتشرتبل،الاَراميةالمدن

تزويقه.فيخاصةوطربقة،الاثاثصنعةفيخاصاسلوب،مدينةلكلكانوقد

القطععلىنقشتهاامعينةمواضمِعفيولعمدينةلكلكانانهذلكمنوالاهم

601.(913..M Honig, Dea Syria in,AoAT,)9791()P
.LXVIII!014)،جم!*ارو،اككللااا!اا..C Decamps De Merzenfeld, op. cit. PI)
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تتبادلى،بعضهامعجيدةعلاقاتعلىالمراكز،هذهكانتذلكومع.)1"ا(العاجية

العربي.المشرقعلىوتوزعه،والانتاجالخبرات

و"صور""صيدا"سكانواتجار،آنذاكالعالمفيالصناعةهذهولشهرة

سكانإلىنسبة"الفينيقية"العاجياتاسمالباحثونعليهااطلقبها،و"جبلا"

يخضعواولم،استقلالهمعلىحافظواالذينالكنعانيينمنو"صور""صيدا"

للآراميين.

عثرالتي،العاجيةالقطعمنكثيراًفان،اخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا

عليهانقشأو،الصانعاسمعليهاكتبقد،الشامبلادمنعديدةمدنفيعليها

فينيقي.أنهالبحاثةوصفهحرفاًابجدياً،كانالذيصانعها،أومصنعهاشعار

هذهمعلميكانواالفينيقيينأنالاعتقادساد،المعطياتهذهعلىوتأسيساً

لمناثةهنايتسعلاالمجالانورغمفينيقيةالامبلادفيالعاجياتوان،الصنعة

التالية:للاسبابنؤيدهالابأننااقولاناحب،بالفتصيلالآراءهذه

الساحلعلى،والكنعانيةالآراميةالابجديةالحروفبينالتمييزيمكنلا-ا

فينيقية.الباحثينبعضيسميهاالتي

آرامية.اسماءتحملالتيالقطعهيكثيرة-2

فيالاَرامبةالمنحوتاتمعبنقوشهاتثابهالتيالعاجيةالقطعهيكثيرة3-

.(("شمالو"خداتو"و""جوزن

إلى،)كلخعالنمرودعاجياتعلى"،"بارنتبهاقامالتيالدراساتادت-4

فينيقية،سماهاوالتي،الساحليةالمدنمنالمجلوبةالقطعبينالتصنِر

)112(سوريةاسماهاوالتي،الداخليةالمدنمنالمجلوبةوالقطع

الذينوالآراميينالبلاد،فيالكنعانيينمنتبقىمااننرى،ذلكضوءوفي

وبالتاليالاثاثصناعةازدهارفيساهمواقد،الداخلفيالكنعانييناعقبوا

.العاجيات

إلىوالاشارة،الثامببلادالعاجصناعةفيالمقتضبالتعريفهذاوبعد

(141 .R .D Barnett, A Catalogue of the Nimrud Ivories with other exampels of AncientNee)

(.)5791Eastern Ivories in the British Museum

0(142." .D Barnett, op.cit)
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حولها.الدراساتإلىاتطرقانالمجديمنارى،بهاشتهرتالتياسمها

عملها،مواقعفياكتشفتهاالتيللقطعالمنقبةالبعثاتدراساتإلىفبالاضافة

)3"1(.مختلفةعناوينتحتالشامبلادفيالعاجياتحولعامةابحاثنثرت

،العاجعلىالنقشفن،الفنهذاإلىسنعرضالدراساتهذهضوءوفي

و"حماه".و"شمال""جوزن":الآراميةالعواصمفيالمكتشفاتخلالمن

قليلة،حماهو"جوزن"منكلفيوجدتالتيالعاجيةالمَطعانوالواقع

وجدتااللتين،الهامتينالمجموعتينبدراسةونكتفيهنا،سنغفلهالذا،ومهشمة

:()زنشرلي"و"شمالطاش()ارسلان"خداتو"منكلفي

طاش()ارسلانخداتومجموعة-آ

بالقطعمغشىخثبياثاثكسرعلىعثرالقصر،شرقيكبيربيتفي

الأمر،يكنومهما.اثاثهمنهيأوفيها،مخزونةكانتربما،المنقوشةالعاجية

ضوءوفيوهويتهامصدرهافيبحثموضعوهي،9291عامفياكتشافهامنذفانه

المعلوماتضوءوفي.الفينيقيينإلىالقطعتنسب،الزخرفيةالعناصرهوية

"برهدد"ملكهامنهديةأوكجزية،دمشقمناتتقدالقطعهذهفان،التاريخية

وأ.(،.مق782)508-الثالثنيراريهددالآشوريالملثإلىالثالث

عامفي.(..مق)744-727الثالثفليصرتجلاتكسبها،حربكغنائم

والمتعلق،الآنحتىالسائدالرأيهوهذاا(.)"ادمشقدمرعندما..مق732

آراميةنصوصفيتتفلالتيالجديدةالمكتشفاتضوءوفي،القطعهذهبمصدر

صحته.فيمشكوكأالرايهذالنايبدواسدصفحةعلىمنقوشةوآشوريةولوفية

اللذان،الآشوريانالملكاندفعالذيماترىبدء،ذيباديءونتساءل

فيولي!"خداتوأفيالغنيمةالاثاثأوالجزيةالاثاثلخزناعلاهذكرناهما

آشور؟العاصمة

للرأيالبديلنقدمانوالافضلالسؤالهذاعلى،مقنعجوابلديناليس

(143..C Decamps De Merzenfeld, op.cit)
912..ker,)7591( P53ا+ةe144)ااه .S Moscati)
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مقركانت"خداتو"انهوالبديلورأينا.غنائمأوجزيةالقطعهذهان:القائل

تذكركما،الفاخرةوالعمائر،بالابوابالمدينةزيننصر""نينورتاهوآراميحاكم

،والعماراتالابنيةهذهمثلعندهكانومَنْ،والآضريةواللوفيةالآرامية1الكتابات

!لها!الملائمالفاخرالاثاثامتلكانهلابد

العبارةفييرىالذيالآخرالرأيفانمصيبغيرالأولالرأيكانواذا

علىمحتملدليلالقطعتلكمنواحدةعلىالمنقوشةايل(خزالسيدناالآرامية

وهو.(..مق-608)844دمشقملك"خزايل"إلىتعودالقطعهذهبعضان

نرجحلذا.دمشقعلىمقصوراًولي!،آرامي""خزايلفاسممصيبغيرالآخر

علىكانتوالتيبرسيب"،"تلوجارتها"خداتو"ملوكمن"خزايل"يكونان

معها.جيدةعلاقات

القطعوتكوناقرباء،و"خزايل"نصر"ي!نينورتايكونالحالةهذهوفي

هذهسندرسالجدلهذاعنالنظروبغض...مق9/8القرنمنالعاجية

،الغرضهذاسبيلوفيخصائصهاعلىوالتعرفالفنيةبميزاتهاللاحاطة،القطع

التالية:المجموعاتإلىزخارفهااصنافوفقنقسمها

النباتية:الزخارف-ا

تصورولمأوكلها،جذوعهاصورتالتيالنخيلشجرةهوصنفاهم

.والخوصالعقدذوساقهابلقطافها

الحيوانية:الزخارف-2

الايل،يليهاثم،المصورةالحيواناتبينالصدارةمكان،البقرةتحتل

عجلهاتلحسوهيمثلهافقد.عندهاالامومةعاطفةابرازمنهقصدالبقرةوتصوير

مضربكانتالبقرةعندوالعاطفة.ونهمبشرهضرعهايمصهوبينما،لتنظيفه

كانبعلعلى""عنهالربةقلبانورد،"بعل"اسطورةففي."اجاريت"فيالمثل

-(.55-)صورةعجلهاعلىالبقرةكقلب
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تصويرالفناناحسنفقدالاسلوبحثمناما،الموضوعحيثمنهذا

طاقةأي،الكاملةبطاقتهالضرعيمصالعجلواثارةانفعالمنفيهبماالموقف

المِظْفِلْ.بعيناليهوتنظر،عليهتحنووالبقرة،رضيع

لديناوليدها(،ترضع)البقرة،الحيوانعالممنالصورةهذهجانبوإلى

السابقة.الصورةمنمعناهامنقريبةالعراء(فييرعى)ايلاخرىصورة

احدينازعهلاحتى،نحوهوينخ،الخائفالجائعبشرهالنباتينهشالايل

مقصور،قليلالنباتوهنا.كثيراالنباتيكونانيستحسنالرعيمشهدفي،عليه

هناوالمقصود.امامهعاريةشبهواغصان،الحيوانقوائمعندبورقينفرعينعلى

وهياجهالحيوانغريزةتصويربل،متكاملينكعنصرينوالحيوان،المرعىليس

-(.51-)صورة

:المرأةتصوير-3

عميقة،نافذةمنتطلفهي،قبلمننألفهلمشكلعلى،المرأةصورت

يتدلى،مخصلوفيرشعرهارأسها،سوىمنهايظهرولم،متتابعةثلاثالمحرذات

فوقبحليةوتتزين.المصريةالطريقةحسب،الاذنينخلف،الرأسجانبيعلى

..مقالتاسعالقرنفي،استعمالهشاعالذىِالصنفمن،وبقرطينلجبهة

-(.52-)صورةفتاةوجهملامحوجههاوملامح

التي"كيليلو"،الشيطانةهي،المتزينة،الجميلةالفتاةهذهانويظن

هذاجانبوإلى."عشتار"دالأولىالوصيفةوانهاالنوافذ،منترقببانهاتوصف

المصريالتاجرأسهاعلىترتدي،أجنحةبدونأومجنحةالمرأةصورتالنموذج

حسب.الشمسربولادةمشهدفيوتثاركيد،بكلزنبقةوتمسك،المزدوج

بنتةكدايتينتحيطان،مجنحتينربتينمنالمشهدويتألف.المصريةالطريقة

عنتعبيراًالمشهدوهذا،اليافعالشمسربزهرتهاعلىيجلسالتي،الزنبق

الزنبق.زهرةبرعمتفتحمنصباحِكليولدالشمسربانفيالمصريالمعتقد

الهولبأبيالمزوقةبالقطعايضاَبلالقطعهذهفييظهرلا،المصريوالتأثير

-(.-53)صورة
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:الهولبوا-4

عصورجميعفيهاماً،زخرفيأعنصرأ،العجيبالغريبالشكلهذاكان

منبدلاً،فتاةرأسلهركب،الثمامبلادوصلولمامصر.ومنشأهالقديمالتاريخ

ليس.اا()ْكنعانيالمؤنثالهولابوبينمامصريالمذكرالهولفأبو.رجلرأس

لناالمفيدمنفأصبحونسر،وانساناسدمنالمخلوقهذاركببل،وحسبهذا

-(.54-)صورةالجسممجهولكبيرطائرلأنهالعنقاءنسميهان

:والعمالالملوكتمثيل-5

احياناًوصورها،تبناهافانه،مصريةزخرفيةمواضعتبنىقد،الفنانكانوان

،البردينباتربطمشهدرسمفيالحالهوكما.محليوزيمصريبأسلوب

محلي.آراميفهوالمزركشاللباساما.مصريةالحركةوتصنعهماالرجلينوقفة

وفي،ومحليةمصريةفنيةعناصربينيجمعالفنانرأيناالسابقةالنماذجوفي

الواقف،سبق(ما)راجع""خزايلالملكهوآرامياًملكاًيصورنراهالتاليالنموذج

خمسةمنتتألفمضفورةطويلةولحيتهوفيرشعره.الزنبقمنعرشداخلليصلي

لعلهافوقهاقماشقطعةويلتفعطويلًا،ثوبأويرتديالقصيرةالجدائلمنصفوف

-)صورةبرديةأوشملة

شمالأعاجيات-خامساً

جانبيةحجرةوفي،المدينةنفاياتطبقاتفىِمهشمةعاجيةقياكتشفت

.عرشوكرسيومقاعد،،كراسيمنقطعوكانت.""كلاموهقصرمن

هيكانتكثيرةكسرجمعت2ي-ل2الحجرةومن،اياهالقصرومن

.متنوعاثاثقطعمن،الأخرى

55.(145..A Dessenne, Le Sphinx,)5791()P
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وليس.وحيوانيةبشريةمعظمها،متعددةبأشكال،العاجيةالقطعوزوقت

"خداتو"،بعاجيات،""شمالعاجياتمقارنةومنندر.ماإلانباتيةزخارففيها

مظاهرفيوالتثابهالاختلافويتمثلالاَخر،بعضهاوثابهبعضهاتخالفنراها

:كثيرة

المجموعتين.منواحدبالذاتوالمرأةالانسانتصويرموضوعان

لاهناالانسانانهو"خداتو"،عاجياتعن"شمال"،عاجياتيميزوما

وبينبينهليسمتميز،محليالاشكالبعضلباسوان،رأسهعلىشيئاًيرتدي

.-(93-صورة)انظرالحجريةالمنحوتاتوبينبينهبل.تشابهأي""خزايللباس

"خداتو".عاجياتفيواضحهومثلماهنا،واضح،المصريالتأثيران

هذهفيوالجديدوالعنقاء.الهولاباهوشمالمجموعةفينفتقدهوالذي

مواضيعوكلها،الثيرانوهروبللثورالاسدوافتراس،العربات:المجموعة

58(.-56)ا!ىرالقديمةالفنونمنمستمدة

علىنعرج،والآراميينالآشوريينعندالعاجياتاهميةابرازعلىمناوحرصاً

Loftus"لوفتس"البحاثةإلىالمنسوبةالمجموعةمنهاونخص"النمرودعاجيات

القصرفيِالمجموعةهذهعلىوعثرالمنشأ)116(.سوريةبانهاتوصفوالتي

عاممنعامراَكانالقصرانويعتقد)النمرود(كلخو"))بمدينةالشرقيالجنوبي

-824(V. rلعلهاسوريةمدينةمناليهنقلتقدالعاجيةالقطعوان.(..مق

"حماه".

على!-)عالطبقةفي"حماه"بمدينةعثرواقدالمنقبينانيقالوالحق

عاجيةقطعاًبدورها،تشبهالتي"لوفض"،مجموعةبعاجياتالشبهشديدةقطع

الاَرامية.حماهمملكةإلىتنسبمتفرقة

فيالعاجيةالمجموعاتاهممنهيالتي"لوفتس"،مجموعةقطعوبين

و"ملكي."رامملكيإلى"المكرامكلمةعليهاكتبقطعة،الخصيبالهلالبلاد

سنحاريب.هزمهالذي،""أدومملكالارجحعلىهو،هذاأرام

الربعفيصنعتقدالمجموعةهذهتكون،الفرضيةهذهصحةثبتواذا

(146 .S Moscati, op. cit. .P157if)
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القصرمكتشفملاحظةمعالقولهذاوينسجم..م.قالثامنالقرنمنالاخير

"سرجون"وفاةبعد،فدمقدالقصربأنيخمنالذيMollown""ملاوونالبحاثة

قدكانتالقطعهذهانBarnettأ"بارنتالبحاثةويرى(...مق755)722-

غنمهاقد""سرجونوان.""حماهفي""آدومملك"رام"ملكيلحسابصنعت

صاحبهاإلىتسلمانقبلوذلك،V1'"عامفيواحرقهاكزاهاعندما"،"حماهمن

")7،1(.رام"ملكي

العواصممنكغيرها""حماهانوالملاحظاتالآراءهذهفينرىألاوبعد،

الآراءهذاكانتوان.!؟بالعاجوتغشيتهالاثاثلصناعةهاماًمركزاًكانت،الآرامية

الفن،هذاأن،نجزمانلناالخيرومن،باطلةفليست،والمناثةالجدلتحتمل

المُغشّىالاثاثشأنعظّموقد.الآراميينعهدفيالرقيمنعاليةدرجةبلغقد

وغنائمكجزيةواخذوهفاستوردوه،المنطقةملوكمنوغيرهم"آشور"ملوك،بالعاج

.حرب

-.t..P 157 ff147)0اح .S Moscati،op)
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